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Inledning
Arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade har genom Propositionen ”Från
patient till medborgare”, fått en mer framtonad placering inom infrastrukturområdet.
Trots detta har tillgänglighetsarbetet inte kommit igång i den utsträckning som var
propositionens intention. Vägverket har med sitt sektorsansvar en viktig roll i att
förverkliga propositionens intentioner. Vägverket har som väghållare ett stort ansvar
för att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder längs det egna vägnätet. Hittills har man inte
kommit igång med detta arbete inom regionen, men har en ambition att göra det.
Vägverket vill testa två olika prioriteringsmodeller för sitt inventerings- och åtgärdsarbete i ett pilotprojekt. Den ena modellen utgår från prioriterade stråk och den andra
utifrån storlek på tätort och planerade underhållsåtgärder.
Vägverket har valt ut busstråket Kristianstad – Åhus för att utvärdera stråkinventeringen som modell samt Bjärnum och Perstorp för att utvärdera tätortsinventeringen
som modell. För att få ut mesta möjliga information av pilotprojektet har tre delvis
olika upplägg genomförts under inventeringsarbetet.

Stråket Kristianstad – Åhus
Stråket Kristianstad - Åhus har tidigare studerats ur ett kollektivtrafikperspektiv, då
stråket är ett av de stråk som valts ut av Skånetrafiken och Vägverket som ett prioriterat kollektivtrafikstråk. Syftet med genomförd stråkstudie har varit att klargöra förutsättningarna för ökad kollektivtrafik med åtgärder för att förbättra ”Hela Resan”.
Fokus har legat på att skapa en snabb och attraktiv kollektivtrafik. Längst stråket
finns det punkter, som inte är direkt kopplade till kollektivtrafiken. Dessa punkter har
inte studerats fullt ut, men är viktiga att få med ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Huvudmålen med delprojektet har varit att ge svar på om inventering och planering av
tillgänglighetsåtgärder är naturliga att genomföra från avdelning Kundbehov och
Planering samt att studera förutsättningarna för att arbeta med handdator och geografiskt informationssystem (GIS) i Vägverkets tillgänglighetsinventeringar.

Tätort Perstorp
Tillsammans med Perstorps kommun har Vägverket arbetat fram en plan för hur man
ska åtgärda Vägverkets vägar inom kommunen. En första etapp är klar med omledning
av väg 108 via Aronsväg. Längs väg 21 genom Perstorp finns det redan idag en genomförd projektering där man försökt ta hänsyn till tillgänglighetsfrågorna. Väg 21 tillhör
också det stråk som Vägverket pekat ut som viktigt med hänsyn till yrkesverksammas
resande.
Huvudmålet med delprojektet är att finna arbetsmetoder för att få in tillgänglighetsåtgärder längs Vägverkets vägar inom en tätort där man redan planerar åtgärder längs
delar av vägsträckorna. Vidare är målet att ge svar på om inventering och planering av
tillgänglighetsåtgärder är naturligt att genomföra från avdelning Vägbyggnad eller om
tillgänglighetsinventeringar kan samordnas i samband med planering av prioriterade
stråk för yrkeslivets resor.

Tätort Bjärnum
Bjärnum ligger i en av de kommuner som kommit längst med den kommunala inventeringen av enkelt avhjälpta hinder och där kommunen aktivt arbetar för att få till ett
samarbete med Vägverket kring enkelt avhjälpta hinder. Det finns redan idag en
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projektledare utsedd som projektansvarig för framtida ombyggnader av Vägverkets
väg 117 genom Bjärnum. Samma projektledare har tidigare arbetat med ombyggnaderna av väg 117 genom Vittsjö i samma kommun och med erfarenheterna från Vittsjöprojektet bör man gemensamt med kommunen kunna finna former som säkrar tillgänglighetsfrågorna genom hela processen. Liksom i delprojektet för Perstorp finns
det redan upprättade handlingar för en ombyggnad. I Bjärnum finns ytterligare tre
vägar som Vägverket ansvarar för och längs dessa har tanken varit att studera en inventeringsmetod tillsammans med avdelning Trafikantservice Drift.
Delprojektet har som mål att finna arbetsformer för samarbete med kommunen kring
tillgänglighetsåtgärder, samt att finna arbetsformer för inventering av hinder som
direkt kan åtgärdas av avdelning Trafikantservice Drift.

Projektupplägg
I de tre delprojekten har Oscar Grönvall, medverkat som projektansvarig konsult, till
hjälp under inventeringsarbetet har extern tillgänglighetskonsult anlitas för sträckan
Åhus-Kristianstad och i samtliga fall har tanken varit att en tjänsteman från
Vägverket också skulle medverka.
Delprojekten har startats med uppstartsmöte för respektive delprojekt, där samtliga
medverkande deltar och där tider för inventering och avstämningsmöten bestämts. Vid
inventeringarna har tanken varit att den tjänsteman från Vägverket, som kan tänkas
bli ansvarig för den här typen av inventeringar skulle medverka vid den inledande
översiktliga inventeringen och att konsulterna därefter genomförde övrig inventering
på egen hand. Tanken med att det alltid är med en tjänsteman från Vägverket i det
inledande inventeringsskedet är hämtat från Lunds pilotprojekt ”Tillgängliga Lund”.
Arbetssättet att vara en projektansvarig från ansvarig organisation och en tillgänglighetskonsult har använts med gott resultat, varför den också använts som grund i detta
projekt.
Här nedan redovisas en utvärdering av respektive inventeringsmetod och också förslag på åtgärder för respektive delprojekt.
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Vem har ansvar för tillgänglighetsåtgärderna inom
Vägverket?
I Vägverkets ”Policy för handikappfrågor” har man klargjort att ”arbetet med att skapa
förutsättningar för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet skall bedrivas som
en integrerad del i verksamheten. Varje chef har ett ansvar för hur den egna verksamheten påverkar möjligheterna för funktionshindrade att använda vägtransportsystemet, samt för att handikappfrågorna beaktas i verksamheten.” (Policyn i sin
helhet redovisas nedan.) Med policyn som grund har vi i detta projekt studerat förutsättningarna för att genomföra tillgänglighetsinventeringar och åtgärder inom en rad
olika avdelningars ansvarsområde. Nedan redovisas policyn i sin helhet:

Policy för handikappfrågor
(Beteckning 1998:3, Beslutsdatum 2000-09-18)

Syfte
Funktionshindrade har samma behov som andra av att kunna använda den fysiska
miljön och samma rätt att använda den. Vägverkets policy i handikappfrågor lägger grunden för hur vi inom vårt ansvarsområde arbetar för att funktionshindrade
alltid skall ha samma möjligheter som andra att resa och för att de skall ha tillgång till information och service. Arbetet bedrivs främst genom intern och extern
samverkan.

Förhållningssätt
Vi skall
genom samverkan och samråd skapa förutsättningar för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet inom vägtransportsystemet
undanröja hinder för funktionshindrade att använda vägtransportsystemet
ställa krav på tillgänglighet från början, när fysisk miljö planeras, projekteras och byggs
göra information och dokumentation tillgänglig
stimulera alla aktörer att ta hänsyn till funktionshindrades behov av tillgänglighet inom hela vägtransportsystemet

Ansvar
Arbetet med att skapa förutsättningar för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet skall bedrivas som en integrerad del i verksamheten. Varje chef har ett
ansvar för hur den egna verksamheten påverkar möjligheterna för funktionsGenom
ändringar
i Plan och vägtransportsystemet,
Bygglagen 2001, då lagensamt
om Enkelt
avhjälpta
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dessa
enkelt
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Som central förvaltningsmyndighet med sektorsansvar för hela vägtransportsystemet har Vägverket ett övergripande ansvar för att hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela vägtransportsystemet. Vägverket skall följa
upp och driva på en utveckling för ökad tillgänglighet. Detta innebär även en
skyldighet att verka för förbättringar i transportsystemet som helhet när detta
är befogat av tillgänglighetsskäl.
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Som väghållare är Vägverket ansvarigt för den påverkan och de störningar som
förorsakas av det statliga vägnätet och av väghållningen och transporterna på
detta vägnät. I detta ansvar ingår att den väghållning som Vägverket beställer
skall utföras på ett sätt som stämmer med höga krav på tillgänglighet.
Vägverket skall också uppmuntra entreprenörer att utveckla produktionsmetoder som innebär att väghållningen utförs på ett sådant sätt att det underlättar
för funktionshindrade såväl under som efter utförandet.
Som organisation ansvarar Vägverket för att hänsyn tas till funktionshindrade
i all verkets egen verksamhet. Vi har stora möjligheter att driva på branschens
teknik och metodutveckling i riktning mot ökad tillgänglighet, bl a genom samhällsplanering, planering av vägtransportsystemet och väghållning.
Generaldirektören är ytterst ansvarig gentemot styrelsen för att handikappfrågorna beaktas i Vägverkets alla verksamhetsområden.
Varje chef har ansvar för att handikappfrågorna beaktas inom hans eller
hennes ansvarsområde och skall arbeta för att medarbetarna får en ökad medvetenhet om människor med funktionsnedsättningar, om deras rättigheter,
behov, möjligheter och om vad de kan bidra med.
Varje medarbetare skall känna till Vägverkets policy i handikappfrågor och
arbeta efter dess intentioner.
Funktionen för barn- och handikappfrågor i GD-stab följer upp verkets samlade
arbete inom handikappområdet.
Genom ändringar i Plan och Bygglagen 2001, då lagen om Enkelt avhjälpta hinder beslutades finns det idag ett lagkrav på att man ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder på
allmänna platser och i publika lokaler. Vägverket är som väghållare ansvarig för att
dessa enkelt avhjälpta hinder åtgärdas inom sitt väghållningsområde. Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder redovisas i bilaga.
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Stråket Kristianstad – Åhus
Projektstruktur
Stråket Kristianstad - Åhus har tidigare studerats ur ett kollektivtrafikperspektiv, då
stråket är ett av de stråk som valts ut av Skånetrafiken och Vägverket som ett prioriterat busstråk. Kopplingen till prioriterade busstråk skulle kunna vara en av prioriteringsgrunderna för var man börjar inventera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder,
vilket varit grunden för att stråket finns med i pilotinventeringen.

Figur. Översikt över inventerat stråk
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Syftet med den tidigare genomförda stråkstudien har varit att klargöra förutsättningarna för ökat kollektivtrafikresande med åtgärder för att förbättra ”Hela Resan”. I studien har man tryckt på att man ska ta hänsyn till tillgänglighet för funktionshindrade
i de åtgärder som görs, vilket man också har gjort i samband med ombyggnad av hållplatserna längs stråket.
Det inventeringsarbete som gjorts nu, har haft som syfte att finna de enkelt avhjälpta
hinder som finns längs stråket samt att utvärdera om de åtgärder som gjorts längs
stråket är tillräckliga eller om det är fler saker man bör tänka på. Vidare har delprojektet haft som mål att ge svar på om inventering och planering av tillgänglighetsåtgärder är naturliga att genomföra från avdelning Kundbehov och Planering samt att
utvärdera förutsättningarna att arbeta med handdator och GIS-verktyg i Vägverkets
tillgänglighetsinventering.
I delprojektet har förutom projektansvarig Eva Holmquist, avdelning Samhälle och
trafikplanerare Oscar Grönvall, Tyréns AB följande personer medverkat:
Kerstin Åklundh, avdelning Kundbehov och Planering, Vägverket
Andréas Hall, avdelning Samhälle, Vägverket
Kerstin Andersson, avdelning Samhälle, Vägverket
Sofia Elg, Regis
Camilla Ryggmark, Regis
Bim Hagberg, Regis
Kerstin Åklundh har varit projektledare för den busstråkstudie som genomförts
tidigare och har också beställt de åtgärder som genomförts längs stråket. Andreas Hall
och Kerstin Andersson är ansvariga för Vägverkets GIS-arbete. Sofia, Camilla och Bim
har medverkat som underkonsulter och genomfört själva inventeringen.

Erfarenheter av delprojektet
Inventeringsstrategin
Genom att inventera de vägsträckor som Vägverket ansvarar för längs prioriterade
busstråk skulle man kunna anta att man når sträckor med stora resandemängder och
mycket gångtrafik till hållplatserna. När vi analyserat det valda stråket har vi kunnat
konstatera att vi inte uppnått önskad effekt. De delar av stråket som har stora
resandemängder ligger inom det kommunala väghållningsområdet både i Kristianstad
och i Åhus. Inom Vägverkets väghållningsområde kvarstår i huvudsak Rinkaby tätort.
Är det liknande förhållanden längs övriga prioriterade busstråk är det rimligt att
tänka sig en prioritering direkt efter tätortsstorlek istället för efter busstråk.

Genomförda åtgärder
Som ett led av stråkstudien har ett antal busshållplatser byggts om till Skånetrafikens
hållplatsstandard. För att skapa en fungerande ”hel”- reskedja borde man utvidgat
åtgärderna till att gälla avfasning av kantstenar på ett par ställen och i vissa fall också förbättrad ledning för synskadade i vissa punkter. Men i de flesta punkter har
genomförda åtgärder gett ett fungerande resultat. När forskning och materialutveckling kommit längre kan man anta att hållplatsstandarden kommer att kunna förbättras ytterligare, men utifrån dagens förutsättningar bedöms utformningen vara
tillfredsställande.
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Geografiskt informationssystem (GIS) som inventeringsverktyg
För regional och kommunal planering är det ofta viktigt att koppla information till ett
speciellt geografiskt läge. I dessa sammanhang är GIS ett verktyg som ger detta stöd.
På figurerna nedan visas ett utdrag ur det GIS-material som tagits fram i samband
med inventeringen. I kartbilden i den översta figuren redovisas identifierade hinder
med en röd prick. Klickar man med informationsverktyget på en prick kommer en
informationsruta upp med information om vilket hinder som identifierats på platsen.
Vidare kan man med en annan musklickning få upp ett foto från platsen.

Figur. Exempel på hur GIS-programmet redovisar hindren digitalt
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Avdelningsansvar för inventering av enkelt avhjälpta hinder
En inventering av enkelt avhjälpta hinder skulle mycket väl kunna vara en naturlig del
av arbetet med att förbättra de prioriterade busstråk som finns inom regionen. I det
studier och bland de åtgärder som gjorts har man redan tagit hänsyn till funktionshindrade och hade området där man gjort åtgärder utvidgats skulle projekten mycket
väl kunnat fungera som åtgärdsprojekt för enkelt avhjälpta hinder.
Då ett utvidgat ansvar med inriktning på enkelt avhjälpta hinder inte varit med i den
interna ursprungsbeställningen har det inte funnits något naturligt mandat att
utvidga projektet att också gälla denna fråga. Kerstin Åklundh som varit projektansvarig uppfattar att tillgänglighetsfrågorna i första hand ska beställas av Eva Holmquist.

Inventeringsresultat
Inventeringsarbetet längs stråket Åhus - Kristianstad fokuserades till sträckan
Kristianstad - Rinkaby, då bland annat väderförhållandena innebar att arbetet tog
lång tid. Utifrån tidigare genomförda åtgärder i stråkprojektet ombads vi att studera
hållplatsutformningen extra noga. Eftersom arbetet inriktades på att inventera med
GIS, finns inventeringsmaterialet i sin helhet som en GIS-fil hos Vägverket Region
Skåne. Här nedan redovisas en sammanställning av de hinder som noterats och också
en prioriteringsordning för hur man bör åtgärda dem.

Busshållplatserna
Skånetrafiken har tagit fram en standard som har tillämpats på knappt 2500 av Skånetrafikens totalt 9500 hållplatser i Skåne. Flera handikapporganisationer har varit med
i arbetet och har förankrats hos Skånes kommuner. Standarden har också blivit väl
mottagen i andra delar av landet, där man bygger efter samma koncept. Trots detta
kan man identifiera en del brister för framförallt synskadade som borde kunna
arbetas in en Skånetrafikens standard:
Vissa taktila plattor har otillräckligt mönsterdjup för att fungera tillfredställande.
Tidtabellens placering i informationsskåpet skulle kunna standardiseras.
Information om telefoninformationssystemet Jenny borde finnas i punkt och
reliefskrift vid varje hållplats.
Väderskyddets stolpar skulle kunna kontrastmarkeras.
Kantstödet borde kontrastmarkeras.
Ramper upp till plattformen bör kontrastmarkeras och eventuellt ha räcke.

Landsbygd Kristianstad – Åhus
Längs landsbygdssträckan Kristianstad - Åhus har inga direkta brister noterats förutom de synpunkter som framförts angående hållplatser ovan.

Rinkaby
I Rinkaby samhälle har framförallt brister för synskadade noterats. Dessa brister är
bland annat passagerna förbi korsande vägar och förbi kioskinfart, parkeringar, mack
och vid skolan.
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Prioriteringslista
Prioritetsgrupp 1, omgående
Övergångställe Hammar. Ledstråk, rak kant samt upphöjd refugdel för att ta ut riktning
Fylla glapp mellan kur och plattor vid hållplatsen
Skånes Viby
Räcke vid ramp från hållplatsen över dike 2 hållplatser
Bristande asfaltslagningar justeras
Övergångställe vid Skolan bör justeras, 4-6 cm kant för
synskadade bör ordnas, 0 kant på 100 cm för rörelsehindrade samt upphöjd mittrefug

Kostnad (kr)
10 000
justering
30 000
10 000
15 000

65 000
Prioritetsgrupp 2, inom 4 år
Kontrastmarkering av småramper vid nybyggda hållplatser
Samarbete med Skånetrafiken om punkter enligt ovan
Vid omläggning av trottoarbeläggning bör man skapa
kant för synskadade vid samtliga gångpassager
Vid macken bör infarterna minskas genom uppsättning
av staket eller gcm stöd.
Vid omläggning av trottoarbeläggning bör man kontakta kioskägaren och finna former för en mer tillgänglig
utformning av infarter m m
Kopplingen till den separata gång- och cykelbanan mot
Åhus bör tydliggöras

6000
-128 000
40 000
50 000

20 000
244 000

Prioritetsgrupp 3, inom 10 år
Flytta mittstolpe vid övergångställe Hammar
Vid underhåll av hållplatsplattform komplettera småramper med räcke alternativ minska lutningar
Vid underhåll av hållplatsplattformar bör sidolutningarna justeras. På vissa hållplats kan längslutningen tas
på längre sträcka så att ramp inte behövs.
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10 000
underhåll
underhåll

Tätort Perstorp
Projektstruktur
Väg 21 genom Perstorp har valts ut till detta pilotprojekt utifrån två olika kriterier.
Dels är Perstorp en stor tätort, vilket är en prioriteringsparameter i sig. Väg 21 ingår
också som ett av Vägverkets prioriterade stråk med hänsyn till yrkesverksammas
resande.

Figur. Översikt över inventerat stråk

Längs väg 21 genom Perstorp finns det redan idag en genomförd projektering där man
försökt ta hänsyn till tillgänglighetsfrågorna. Genom att genomföra en inventering
längs 21:an och övriga Vägverksvägar inom Perstorps tätort har syftet varit att identifiera ytterligare enkelt avhjälpta hinder som kan kopplas till de åtgärder som man
planerar att göra längs 21:an i en framtid.
Huvudmålet med delprojektet är att finna arbetsmetoder för att få in tillgänglighetsåtgärder längs Vägverkets vägar inom en tätort där man redan planerar åtgärder längs
delar av vägsträckorna. Vidare är målet att ge svar på om inventering och planering av
tillgänglighetsåtgärder är naturligt att genomföra från avdelningen projektledarna
eller om tillgänglighetsinventeringar kan samordnas i samband med planering av
prioriterade stråk för yrkeslivets resor.
I delprojektet har förutom projektansvarig Eva Holmquist, avdelning Samhälle och
trafikplanerare Oscar Grönvall Tyréns AB följande personer medverkat:
Bertil Åsberg, avdelning Kundbehov och Planering, Vägverket
Mats Augbeck, avdelning Vägbyggnad, Vägverket
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Christer Thomasson, Perstorps kommun
Bim Hagberg, Regis
Mats Augbeck är idag projektansvarig för ombyggnaden av 21:an genom Perstorp och
Bertil Åsberg är projektansvarig för väg 21 som är ett prioriterat stråk för yrkesverksammas resor. Christer Thomasson är Teknisk chef i Perstorp och har medverkat i
projekteringsarbetet för ombyggnaden av väg 21 genom Perstorp. Bim Hagberg har
medverkat som extra granskare av projekteringshandlingarna tillsammans med Oscar
Grönvall.

Erfarenheter av delprojektet
Inventeringsstrategin
Genom att inventera de vägsträckor som Vägverket ansvarar för genom stora tätorter
skulle man kunna anta att man når sträckor med mycket gångtrafik längs vägen.
Längs väg 21 genom Perstorp finns det ett stråk på cirka 100 meter där flera gång- och
cykeltrafikströmmar korsar vägen, i övrigt saknas viktiga målpunkter för gående längs
sträckan. De delar av Perstorp som har stora gåendeströmmar ligger inom Perstorps
centrum, vilket utgör kommunalt väghållningsområde. Att använda sig av tätortsstorlek som enda kriteriet för prioritering av vilka orter man ska börja inventera uppfattas efter inventeringen som ett för trubbigt prioriteringsinstrument. Storleken
innebär inte med automatik att man har stora resandeströmmar med gående längs
stråket, vilket bör var det primära prioriteringskriteriet.
Förutom storleken på orten så valdes Perstorp ut för att det ingår ett prioriterat stråk
för arbetslivet och för att man redan genomfört en projektering av sträckan:
Att ha prioriterade stråk för arbetslivet som prioriteringskriterier för inventeringsordningen innebär att man inte fångar stråk med många gående utan
stråk med relativt mycket biltrafik. Vidare menade Bertil Åsberg att hans
arbete inte går ner i den detaljeringsgrad som det är frågan om vid denna typ
av inventering utan man tittar mer på en samhällsgeografisk nivå. Detta gör
att kopplingarna mellan denna typ av stråkprioritering och inventeringsarbetet
inte känns naturlig och därmed inte är ett naturligt prioriteringskriterie.
Att ha planerade åtgärder som prioriteringskriterie är däremot en mer naturlig
prioriteringsform. Det borde redan idag vara en naturlig del att ta in expertis
inom tillgänglighet för funktionshindrade i samtliga ombyggnadsprojekt. Likaså borde det vara naturligt att genomföra enkelt avhjälpta tillgänglighetsåtgärder på andra vägsträckor i närheten av det planerade objektet.

Genomförd projektering
När vår granskning av projektet görs har projektet avstannat i väntan på att man ska
komma närmare tänkta byggstart. Projekteringen av sträckan är dock till stora delar
genomförd men handlingarna är inte slutgranskade. Just i det aktuella projektet har
Oscar Grönvall varit med i en första översyn av tillgängligheten och därigenom redan
styrt upp vissa delar. Genom att så här i slutskedet åter komma in och granska, upptäcks en rad smådetaljer som inte kunnat utläsas under den tidigare översynen. Detta
arbetssätt uppfattas som ett bra sätt för att skapa en god tillgänglighet. Av erfarenhet
från andra projekt bör också tillgänglighetskompetensen finnas med under byggskedet
då förändringar sker och då ytterligare en detaljeringsnivå uppkommer.
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Geografiskt informationssystem (GIS) som inventeringsverktyg
Inom delprojektet har inte GIS använts, eftersom det funnits färdiga handlingar att
granska har huvudarbetet bestått i att granska dessa. Då det redan funnits ett pågående projekt har GIS inte setts som ett naturligt instrument för planeringen. En
användning av GIS skulle endast bli aktuellt om GIS införs mer övergripande inom
Vägverkets organisation.

Avdelningsansvar för inventering av enkelt avhjälpta hinder
Som framgår under inventeringsstrategin ovan är det inte naturligt att genomföra
inventeringar och åtgärder för enkelt avhjälpta hinder utifrån utpekade stråk för
arbetslivet. Däremot är det naturligt att genomföra arbetet inom det ombyggnadsprojekt som kommer att genomföras av andra anledningar runt om i regionen. För att det
ska vara naturligt behöver dagens beställningar av uppdrag till projektledarna tydliggöras beträffande tillgänglighet så att man uppfattar att man har ett tydligt mandat i
frågan. Likaså bör man i kostnadskalkylerna reservera pengar för särskilda åtgärder
som kan bli aktuella utanför det primära projektområdet.

Inventeringsresultat
Inventeringsarbetet i Perstorp innebar i första hand en genomgång av de handlingar
som redan är framtagna för en framtida ombyggnad av väg 21 genom Perstorp. För att
stämma av ritningsmaterialet gjordes också en inventering på plats. Inventeringsresultatet redovisades för projektledaren för ombyggnaden och för kommunens representant vid ett möte, där också kommunens framtidsplaner dryftades. Förutom väg 21
har också övriga Vägverksvägar inom tätorten inventerats. I Perstorps tätort är det
bara Spjutserödsvägen nordost om Trastvägen som varit aktuell för inventering. Här
nedan följer en sammanställning av de saker som noterats under arbetet:

Väg 21 (Arons väg – Informationsficka öster om samhället)
Allmänt.

Säkerställa att lutningar och bredder för rörelsehindrade och ledning för
synskadade fungerar vid gångpassager.
Ritning 1. Säkerställa lutning på 5 %, på gång- och cykelbana som ersätter bilinfart.
Justera det taktila stråket vid busshållplats så att detta placeras i anslutning till väderskydd.
Ritning 3. Arrangera vilplan vid ”ny gångbana” enligt detalj 3
Ritning 4. Arrangera vilplan med bänkar längs med planerad gång- och cykeltunnel
Ritning 5. Säkerställa så att entreprenör noterar att det ska vara nollkant mellan
gångbanor och parkeringsyta.
Överväga att göra en mer ordnad passage vid den smitpassage som finns
mellan stationen och gymnasieskolan. (Bör samordnas i ett större forum
mellan kommunen, Banverket, Skånetrafiken och Vägverket.)
Ritning 12. För att säkerställa att gällande hastighet följs, diskuterades också eventuella åtgärder i anslutning till att bebyggelsen börjar i öster.
En översiktlig kalkyl innebär att noterade brister ger en merkostnad i projektet med
cirka 60 000 kronor för 6 stycken vilplan inklusive bänk (ritning 3 och 4). Noterade
brister i allmänt och ritning 1 påverkar inte kostnadsbilden. Synpunkterna om mer
omfattande åtgärder vid ritning 5 och 12 bedöms inte vara av tillgänglighetskaraktär,
men kan sannolikt ha fördelar för projektet i stort.
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Spjutserödsvägen
Vägverkets ansvar på Spjutserödsvägen är begränsat till tätortens yttersta kvarter.
Vägen är utformad med upphöjda trottoarer längs båda sidorna och har avfasningar
ner till gatunivå vid korsande vägar. Dagens utformning bedöms som fullt tillgänglig
på Vägverkets del av vägen. Vid inventeringstillfället noterades att det saknades ett
par avfasningar längs kommunens del av vägen.
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Tätort Bjärnum
Projektstruktur
Bjärnum ligger i en av de kommuner som kommit längst med den kommunala inventeringen av enkelt avhjälpta hinder och där kommunen aktivt arbetar för att få till ett
samarbete med Vägverket kring enkelt avhjälpta hinder. Det finns redan idag en projektledare utsedd som projektansvarig för framtida ombyggnader av Vägverkets väg
117 genom Bjärnum. Samma projektledare har sedan tidigare arbetat med ombyggnaderna av väg 117 genom Vittsjö i samma kommun och med erfarenheterna från
Vittsjöprojektet bör man gemensamt med kommunen kunna finna former som säkrar
tillgänglighetsfrågorna genom hela processen. Liksom i delprojektet för Perstorp finns
det redan upprättade handlingar för en ombyggnad. I Bjärnum finns ytterligare tre
vägar som Vägverket ansvarar för och längs dessa har tanken varit att studera en
inventeringsmetod tillsammans med driftavdelningen.

Figur. Översikt över inventerat stråk
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Delprojektet har som mål att finna arbetsformer för samarbete med kommunen kring
tillgänglighetsåtgärder, samt att finna arbetsformer för inventering av hinder som
direkt kan åtgärdas av driften.
I delprojektet har förutom projektansvarig Eva Holmquist, avdelning Samhälle och
trafikplanerare Oscar Grönvall Tyréns AB följande personer medverkat:
Anders Alnerud, avdelning Vägbyggnad, Vägverket
Andreas Hall, avdelning Samhälle, Vägverket
Rune Mårtensson, avdelning Samhälle, Vägverket
Bertil Åsberg, avdelning Kundbehov och Planering, Vägverket
Stefan Rittbo, avdelning Trafikantservice Drift, Vägverket
Gerhard Leth, Hässleholms kommun
Per Nilsson, Hässleholms kommun
Jan-Ove Klüft, Hässleholms kommun
Anders Alnerud är idag utsedd som projektansvarig för framtida ombyggnader. Anders
har sedan tidigare arbetat med ombyggnaderna i Vittsjö i samma kommun. Andreas
Hall har som GIS-ansvarig studerat möjligheterna att importera GIS-material från den
inventering som Hässleholms kommun har gjort i Bjärnum. Rune Mårtensson är
sektorsansvarig för Skånes östra delar och är kontaktperson för Hässleholms kommun.
Bertil Åsberg initierade en kompletterande inventering ur ett trygghetsperspektiv.
Stefan Rittbo har tillsammans med Lars Nilosjö driftsansvaret för Vägverkets vägar
inom området. Gerhard Leth är kommunens tillgänglighetsrådgivare och har genomfört kommunens inventering av Bjärnum. Per Nilsson och Jan-Ove Klüft arbetar med
gatufrågor inom Tekniska förvaltningen på kommunen.

Erfarenheter av delprojektet
Inventeringsstrategin
Genom att inventera de vägsträckor som Vägverket ansvarar för genom stora tätorter
skulle man kunna anta att man når sträckor med mycket gångtrafik längs vägen. I
Bjärnum stämmer detta antagande då ortens centrumfunktioner ligger längs med väg
117. En prioritering av vägsträckor inom Vägverkets vägnät skulle med fördel kunna
utgå från just denna kombination av parametrar, storlek på ort och antalet målpunkter/centrumfunktioner som finns längs sträckan.
I Bjärnum testades också metoden att tillsammans med driften genomföra inventering
på en sträcka och att driften direkt åtgärdar de brister man noterat. Detta arbetssätt
kräver att man på plats har möjlighet att göra en kostnadsbedömning och en prioritering av vilka åtgärder som ska göras. Under förutsättning att man klarar detta så är
denna åtgärdsform den mest kostnadseffektiva metoden och skulle därigenom kunna
vara ett effektivt sätt att klara en större del av Vägverkets vägnät. Bristen med metoden är att man sannolikt kommer att stöta på vissa åtgärder som bör göras, men som
behöver detaljprojekteras och som kostar mer än vad som ryms inom driftsbudgetramarna.

Genomförd projektering
När vår granskning av projektet, väg 117, görs har projektet avstannat i väntan på att
man ska komma närmare tänkta byggstart. Projekteringen av sträckan är dock till
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stora delar genomförd men på grund av ändrade breddkrav kommer projektet att
behöva arbetas om i vissa delar. I det här fallet är det första granskningen av ritningarna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Precis som i Perstorp hade en tidigare genomgång av materialet gjort att färre brister hade noterats vid granskningen. Genom att
materialet ändå måste arbetas om så finns det möjlighet att få till en tidigare avstämning och en slutgranskning även i detta projektet, vilket bör vara ett naturligt moment
i fortsatta projekt. Av erfarenhet från andra projekt bör också tillgänglighetskompetensen finnas med under byggskedet då förändringar sker och då ytterligare en detaljeringsnivå uppkommer.

Geografiskt informationssystem (GIS) som inventeringsverktyg
Inom delprojektet har kommunen använt GIS vid sin inventering. Detta material har
Vägverket kunnat importera till sina datorer, vilket innebär att en åtgärdsanalys
skulle kunna göras utifrån kommunens inventering om man så vill. I det aktuella fallet
har GIS-materialet endast använts som ett kontrollmaterial då inventeringsarbetet till
stor del bestått i att granska redan framtagna handlingar och att metoden att inventera tillsammans med driften inte underlättas av GIS-användningen i dagsläget.

Avdelningsansvar för inventering av enkelt avhjälpta hinder
Metoden att inventera enkelt avhjälpta hinder tillsammans med driftansvariga är en
naturlig väg att genomföra inventeringarna på, ofta är de identifierade hindren av det
slaget att de helt faller inom driftens område. I en tätort som Bjärnum är det naturligt
att avvakta med åtgärderna till att den planerade ombyggnaden av väg 117 genomförs
och åtgärderna kan samordnas.
Ritningsgranskningen av projekteringshandlingarna för väg 117 är en viktig förutsättning för att slutresultatet ska bli tillgängligt. En inventering av den befintliga miljön
bör dock genomföras i inledningsfasen av ett projekt då det är lättare att arbeta in mer
övergripande synpunkter och då det finns tid att ta kontakt med fastighetsägare som
berörs av ombyggnaden.

Inventeringsresultat
Inventeringsarbetet i Bjärnum innebar i första hand en genomgång av de handlingar
som redan är framtagna samt att gemensamt med driften studera de stråk som inte
ingått i planerad ombyggnad av väg 117. Även driftsåtgärder på det kommunala vägnätet identifierades och som ett tillägg till den ursprungliga inventeringen gjordes
också en inventering utifrån ett trygghetsperspektiv.

Projekteringshandlingar
Vid startmötet för inventeringen av Bjärnum kunde man konstatera att projekteringen
hade gjorts med förutsättningen att passagemått för fordon vid refug kunde vara
3 meter. Då man efter denna projektering enats om att arbeta med ett passagemått på
3,5 meter för att snöröjningsfordon ska kunna passera behöver stora delar av projekteringen göras om. Nedan redovisas de noteringar som gjorts på befintligt projekteringsmaterial.
Allmänna synpunkter på Utformningsplan
Föreslagen utformning med refuger fungerar inte med driftens krav på fri bred
3,5 meter. Detta gör att man tvingas ta ett nytt grepp. En tanke är att arbeta med
avsmalningar vid övergångställena i stället.
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Trottoarerna bör avfasas på ytterligare ställen, vilket bör framgå av ritningarna. I
första hand är det befintliga avfasningar längs med väg 117 som bör justeras.
Typritningarna
Typritning 2 om hållplatsutformning bör uppdateras. Skånetrafiken har uppdaterat
hållplatshandboken och typritningen bör därför bytas ut till den nya typritningen.
Typritning för övergångsställe och gångpassager måste arbetas om:
Om en slutlösning ska ha refug bör dessa ha en plattform på delar av passageytan för
gående.
Det vinklade kantstödet in i trottoaren fungerar bara om trottoaren är minst 2,5 meter
bred och kan även då vara olämplig beroende på gångriktningarna.
Placeringen av pekumapollarna måste justeras, vilket också påverkar skyltplanen.
Ritning
Sekt 570 – 850, Befintligt ög bör vara genomgående genom ny stenbeläggning
Sekt 1410 – 1700 Skala ej rätt
Sekt 1700 – 1990 Skalan ej rätt
Sekt 1990 – 2270 Hpl kant bör vinkla ut

Inventering på plats
Av figurerna nedan framgår de åtgärder som noterades under inventeringen på plats.
Bokstavsbeteckningen anger om åtgärden är en driftsåtgärd för Vägverket (D), kommunal åtgärd (K) eller om det är en bänk (B) som bör sättas ut enligt Boverkets föreskrifter om nyanläggning, BFS 2004:15 ALM1.

Figur. B4 Bänk bör sättas ut vid gc-bana norr om gång- och cykeltunnel, K1 Ta kontakt med TK kiosken
för att förbättra tillgängligheten inom och till kioskområdet, K2 Belysning, trappräcke och trappnosmarkeringar m m vid gång- och cykeltunnel.
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Figur. D3 Bänkar bör sättas ut vid gc-bana mitt emot Busstationen, D6 Justera kanter vid Övergångsställe, D7 Justera kanter, D8 Justera kanter, D9 Beläggningen har spruckit och är allmänt dålig på båda
trottoarerna, D10-12 Justera kanter.

Figur. B1 Bänkar bör sättas ut längs gång- och cykelbanan vid parken norr om G:a Kyrkv. B2 Bänk bör
sättas ut vid gång- och cykelbana/grönområde norr om Hågnarpsvägen. D1-4 Avfasningar för branta
längs befintlig trottoar. D5 Kantsten är sänkt utan synlig anledning och skapar stor tvärlutning. D13
Avfasning i gathörn.

Entréer
Förutom kommunens kontakt med TK-kiosken där man mycket väl skulle kunna ordna
en bättre tillgänglighet inom fastigheten har vi endast noterat en fastighet med publika lokaler som berörs av ombyggnaden av väg 117. Entréerna i fastigheten söder om
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Järnvägsgatan är möjliga att göra tillgängliga genom en höjning av gångbanan. Kommunens Byggnadsnämnd bör i samarbete med Vägverket informera om fastighetsägarens skyldigheter enligt Lagen om enkelt avhjälpta hinder och tillsammans med
fastighetsägaren detaljstudera lämpliga lösningar för respektive entré. Dessa kontakter bör tas i samband med en omprojektering av projektet, då det är naturligt att arbeta in förändringarna i handlingarna. I normalfallet bör denna typ av kontakter tas i
inledningsskedet av projekteringen.

Figur. Entréer som bör kunna göras tillgängliga

Trygghetsinventering
Som ett tillägg till den ursprungliga tillgänglighetsinventeringen gjordes också en
trygghetsinventering längs väg 117. Att känna sig trygg är en viktig förutsättning för
att få en bra resa. Trygghet utgör en av de faktorer som behandlas inom det transportpolitiska målet ”Jämlikhet” och bör liksom tillgänglighet vara en naturlig del i
utformningsprocessen. Vad som upplevs som otryggt i ett samhälle är högst individuellt, men för att få ett visst stöd vid projekteringen av en vägsträcka kan en inventering med ”trygghetsögon” ge en viss fingervisning om det finns något speciellt man bör
tänka på.
Bjärnum upplevs, som mindre tätort, troligen rätt trygg. De utformningsdetaljer som
kunde konstateras vid inventering i dagsljus var att gång- och cykeltunneln ligger i
djup skärning och är smal vilket upplevs som otryggt. Ett nergånget hus och stora
barrbuskar i direkt anslutning till tunneln ökar på detta intryck. I övrigt finns det en
del träddungar som vid mörker kan upplevas som otrygga, liksom vildvuxna häckar.
Ytterligare några hus har slitna fasader, vilket gör att husen ger ”otrevligt” intryck,
vilket i sin tur kan ge viss otrygghetskänsla.
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Övriga inventeringar
Utöver ovan redovisade inventeringar har ytterligare inventeringar gjorts i olika sammanhang under det senaste året. Dessa inventeringar är ett värdefullt komplement till
inventeringarna ovan för att kunna dra slutsatser inför ett fortsatt tillgänglighetsarbete. I tabellen nedan redovisas samtliga orter som inventerats.

Orts
storlek

Centrumläge

Projektstatus

Övrigt

Vittsjö

Medelstor

Vid vv-väg

Ombyggnad klar

Regionalt
stråk

Hököpinge

Liten

Saknas

Ombyggnad klar

Strövelstorp

Liten

Vid vv-väg

Ombyggnad klar

Tyringe

Medelstor

Sidan om vvväg

Ombyggnad pågår

Hästveda

Medelstor

Vid vv-väg

HIN-ombyggnad
pågår

Perstorp

Medelstor

Sidan om vvväg

Projektering

Regionalt
stråk

Rinkaby

Liten

Vid vv-väg

Ombyggnad klar

Koll.
trafikstråk

Bjärnum

Medelstor

Vid vv-väg

Projektering

Regionalt
stråk

Regionalt
stråk

Vittsjö
I Vittsjö är centrumfunktioner som livsmedelsbutik, restaurang, konditori och post
samlade till huvudvägen genom samhället, väg 117. Då centrumfunktionerna oftast
innebär att fler gående och cyklister vistas i området innebär det att gång- och cykelnätet bör prioriteras högt. Vid ombyggnaden av väg 117 var huvudsyftet att få en säkrare miljö för just oskyddade trafikanter. Detta har bland annat inneburit att man
smalnat av vägen och byggt ”refuger” vid gångpassagerna. För att säkerställa tillgängligheten för funktionshindrade i projektet, gjorde projektören och Hässleholms tillgänglighets-rådgivare en särskild genomgång på plats. Likaså tog kommunen kontakt
med fastighetsägare för att gemensamt kunna lösa tillgängligheten in i lokaler i de fall
det med enkla justeringar i gatumiljön gick att åtgärda.
Inventeringen gjordes sedan ombyggnaden redan färdigställts och trots de inledande
insatserna för tillgänglighet fanns en rad brister som borde åtgärdats inom projektet.
Vid påpekande justerades bland annat bredden på avfasningen vid ett övergångsställe,
likaså justerades en kant vid en gångpassage. En entré till ett dagcenter för pensionärer skulle med enkla medel kunna gjorts tillgänglig genom att höja trottoaren
utanför. Fastighetsägaren ville tyvärr inte medverka till detta varför en problematisk
kant fortfarande kvarstår. Ett par saker som ansetts ligga utanför projektet har ännu
inte åtgärdats men bör så göras. De prioriterade åtgärderna är att det saknades avfas-
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ningar vid två övergångsställen och att en avfasning har gjorts så man fått en farlig
snubbelkant.

Hököpinge
Ombygganden i Hököpinge har i första hand inneburit att väg 500 har flyttats längre
från bebyggelsen och att ett par nya hållplatser har byggts. Hököpinge är ett mindre
samhälle utan några direkta centrumfunktioner, vilket gör att man kan förutsätta att
ett relativt litet antal oskyddade trafikanter rör sig i vägens närhet. Detta avspeglar
sig också i att gång- och cykelnätet är relativt enkelt utformat. Inventeringen gjordes
efter att ombyggnaden gjorts och i stort kan man konstatera att den nya miljön fungerar för funktionshindrade. De lärdomar man kan dra till framtida projekt är att
refuger bör vara tvådelad med en upphöjd yta för synskadade och en yta i gatunivå för
rullstolsburna. Vidare bör väderskydden vid hållplatserna placeras i direkt anslutning
till påstigningsläget då detta är möjligt, något som borde gjorts i projektet.

Strövelstorp
Strövelstorp är en mindre ort med ett äldreboende, en skola och en livsmedelsaffär i
direkt anslutning till vägen (väg 1758). Trots att samhället är relativt litet kan man
anta att Vägverkets väg används som kommunikationsled för ett relativt stort antal
oskyddade trafikanter. Ombyggnaden av vägen hade gjorts innan inventeringen gjordes och de brister som noterades har inte åtgärdats. Det viktigaste hindret att avhjälpa är bristen på avfasningar på trottoarerna vid den naturliga passagen mellan
äldreboendet och affären. Denna åtgärd borde göras omgående. Två andra brister som
noterats längs sträckan är att avfasningarna är för branta på vissa ställen likaså saknas ett par avfasningar som hade möjliggjort passage mellan ortens västra och östra
områden. Att skapa denna typ av passage tycks dock inte vara helt okontroversiell då
flertalet projektledare tycker att detta strider mot synen på att man ska skapa särskilda säkra gångpassager. Då föreslagna passager ändå används av personer utan
funktionshinder kan man dock fundera på om det är rätt att stänga ute den grupp av
människor som har svårast att ta sig fram och som genom bristen på avfasningar får
200 till 400 meter längre gångväg än alla andra.

Tyringe
I Tyringe genomförs en ombyggnad av genomfartsleden, väg 21, genom samhället. För
att förhindra eventuella felaktigheter vid byggnationen genomfördes en ritningsgranskning av materialet innan huvuddelen av ombyggnaden hade startat. Vid denna
granskning kunde framförallt brister i utformningen av avfasningar konstateras. För
att få bättre stöd vid utförandet har särskilda höjdsättningsritningar tagits fram för
gångpassagerna, vilka nu används vid byggandet. Genomfartsleden fungerar inte som
den primära centrumgatan i Tyringe, men utgör ändå en viktig kommunikationslänk
för oskyddade trafikanter i samhället, vilket gör att stråket varit ett naturligt stråk att
genomföra tillgänglighetsåtgärder på. Vägverket är också väghållare för två mer centrala vägar genom Tyringe, väg 1857 och 1900, vilka borde göras i ordning i anslutning
till pågående projekt. Frågan har påpekats till både driften och projektledaren för pågående projekt, i båda fall har man sagt att det inte finns pengar för tillfället. En
naturlig ambitionsnivå vore dock att ordna de viktigaste hindren i ett samhälle på en
gång, så att man inte behöver komma tillbaka om något år och åtgärda resterande.

Hästveda
Inventeringen i Hästveda genomfördes som en ren driftsinventering där inga andra
Vägverksåtgärder är planerade. Kommunen ska åtgärda en del enkelt avhjälpta hinder
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på sitt vägnät inom kort och i detta sammanhang är det naturligt att Vägverket åtgärdar de viktigaste hindren på sitt vägnät samtidigt. Inventeringen genomfördes tillsammans med driftansvarig inom området och man har beslutat att åtgärda noterade brister i samband med att kommunen åtgärdar sina hinder.

Lärdomar i redan genomförda projekt
Lärdomar som dragits genom inventeringarna i framförallt Vittsjö, Hököpinge och
Strövelstorp är förutom de lärdomar som beskrivits under respektive ort ovan också
att:
Krav vid upphandling. Idag ställs krav i upphandlingarna för driftsentreprenörerna, att man ska gå tillgänglighetskurs men inte på projektörer och entreprenörer i anläggningsjobb. Samma utbildning vore naturligt att ge entreprenörerna och projektörerna också, med tanke på att det oftast är dessa grupper som genomför de projekt där man har möjlighet att påverka tillgängligheten. Vid upphandling skulle man också kunna ta större hänsyn till hur
projektörer och entreprenörer tagit hänsyn till tillgänglighetsfrågor i tidigare
projekt.
Använda inventerade projekt som ”learningcases” tillsammans med projektör/
entreprenör. Ett första försök med denna modell används i Tyringe projektet.
Skapa en enkel checklista utifrån inventerade tätorter som en hjälp till projektledarna, något som pågår parallellt med detta projekt.
Projektledarna har redan idag många järn i elden och har i sin roll inte möjlighet att vara expert inom alla specialområden som berörs vid ett vägbygge.
Vägverket har redan idag möjlighet att anlita ett par tillgänglighetsrådgivare
som stöd för tillgänglighetsfrågorna, men deras kunskap bör komma in i fler
projekt och också i fler delar av projekten.
Ett sätt att förbättra tillgängligheten i ett projekt kan vara att göra särskilda
tillgänglighetsinventeringar av objekten innan man projekterar.
Det måste reserveras särskilda pengar för tillgänglighet så att detta tydligare
kommer med i projekten. När projekten beställs av projektledarna bör kravet på
tillgänglighet finnas tydligt beskrivet i beställningen.
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Slutsatser
Inventeringsstrategin
Inom projektet har tre olika prioriteringsformer studerats:
Prioriterade busstråk
Prioriterade stråk med hänsyn till yrkesverksammas resande
Prioritering efter ortsstorlek
Genom inventeringsarbetet har vi kunnat konstatera att prioriterade busstråk och
tätortsstorlek är det naturligaste prioriteringsformerna. Då lagen om enkelt avhjälpta
hinder i först hand behandlar hinder som berör oskyddade trafikanter är det naturligt
att utgå från de platser som denna grupp rör sig mest på, vilket är som kollektivtrafikresenär eller i tätorternas centrala delar. De stråk som prioriterats för yrkesverksamma utgör i första hand viktiga pendlingsstråk för långväga resor och har därmed
inte oskyddade trafikanters trafikmiljö som en huvudfråga.

Tätortsstorlek
I projektet har tre olika tätorter studerats med Perstorp som den största, Bjärnum i
mitten och Rinkaby som den minsta. Det som tydligt framgick vid inventeringen av
Perstorp är att trots att orten i sin helhet är stor, räcker inte detta som kriterium för
att nå flest oskyddade trafikanter då väg 21 ligger i utkanten av samhället och det
endast är en kortare stäcka av vägen där flera oskyddade trafikanter rör sig och då i
huvudsak som korsande trafik. Bjärnum med sina affärer längs Vägverkets väg tillhör
de orter som är naturliga att prioritera i första hand, då ortens struktur gör att en stor
andel av de oskyddade trafikanterna i orten transporterar sig längs med och tvärs
Vägverkets väg. Rinkaby har också centrumfunktionerna längs med Vägverkets väg
men eftersom samhället är relativt litet finns ett begränsat utbud av verksamheter
likaså är antalet oskyddade trafikanter som rör sig längs med och tvärs vägen mindre
än i Bjärnum.
En fortsatt prioritering av fortsatt inventering bör därför bygga på en kombination av
tätortsstorlek och om centrumfunktionerna ligger längs Vägverkets väg.

Kollektivtrafik
I stort kan man konstatera att hållplatserna utförs enligt Skånetrafikens hållplatsstandard. Skånetrafiken har tagit fram en standard som har tillämpats på knappt 2500
av Skånetrafikens total 9500 hållplatser i Skåne. Flera handikapporganisationer har
varit med i arbetet och standarden har blivit väl mottagen i kommuner och andra
delar av landet. Vid inventeringen i Rinkaby kunde man konstatera att det finns vissa
mindre brister i standarden som man på sikt skulle kunna arbeta in i standarden.
Vid inventeringen kunde man också konstatera att åtgärderna i första hand har gjorts
på busshållplatserna. Inventering bör ske inom 400 meter radie från de viktigaste hållplatserna då detta är måttet för hur långt en komfortabel sträcka till en hållplats är
för en normal resenär. För funktionshindrade och äldre är måttet normalt 200 meter,
vilket är ett naturligt minsta mått för området som bör inventeras. Då det i flertalet
fall är kommunen eller enskilda väghållare som ansvarar för ytorna i sidoområdena
utanför själva vägen är det lämpligt att ett samarbete genomförs vid denna typ av
åtgärder.
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Figur. Exempel på 200 och 400 m radie från planerat område i Skanör

Ur prioriteringssynpunkt är den redan framtagna modellen med prioriterade kollektivtrafikstråk lämplig även för fortsatt tillgänglighetsarbete. Som en komplettering till de
prioriterade stråken bör man också göra en prioritering av de hållplatser med mest på
och avstigande som inte ingår i de prioriterade stråken.

Geografiskt informationssystem (GIS) som inventeringshjälp
GIS underlättar själva inventeringsarbetet genom att man för in anteckningar och
platsangivelser på ett enkelt sätt i datorn. I detta inledande arbete har det dock tagit
viss extra tid att ta fram ett fungerande inventeringsformulär. Väljer Vägverket att
arbeta vidare med GIS-verktyget som inventeringsmetod bör man utvärdera det framtagna inventeringsverktyget ytterligare och därefter bestämma sig för en standard
som ska gälla vid fortsatta inventeringar.
Dagens arbetssätt inom Vägverket bygger på metoder utan GIS, vilket gör att det är
tveksamt om GIS-verktyget i dagsläget underlättar processen. För att GIS ska fungera
bra bör den som ansvarar för beställningar av jobben själv både inventera och sköta
beställningarna av åtgärderna för att det ska vara riktigt effektivt. I dagens organisation skulle en sådan person lämpligast vara en projektledare inom avd Vägbyggnad
eller driftavdelningen. Då inventeringar troligen beställs från avdelning Kundbehov
och planering eller avdelning Samhälle krävs ett mer inarbetat verktyg för att få en
effektiv funktion på GIS-hanteringen.
Förutom att hanteringen med platsangivelser förenklas med GIS så skulle GIS också
kunna vara en enkel informationsbärare mellan avdelningar. Har beställare och utförare samma databas så kan utförarna själva gå in och studera vilka hinder som ska
åtgärdas. Med erfarenhet från en kommun som försökt arbeta in ett sådant system
tycks en sådan process kunna ta tid, vilket talar för att man bör vänta med ett sådant
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införande tills man har fler GIS-funktioner som kan hanteras på samma sätt och
därigenom få ett mer naturligt verktyg mellan avdelningarna.

Projektering
Utifrån granskningen av projekteringshandlingar som gjorts i projektet kan man konstatera att det finns anledning att skapa särskilda rutiner för tillgänglighet i
projekten. För att säkerställa att tillgänglighetsfrågorna finns med i projekten bör man
redan i inledningen av ett projekt studera dessa frågor och lyfta in dem i projekteringen. I de flest fall behövs sedan en avstämning av utformningen när huvuddragen
har ritats upp och sedan en slutgranskning innan materialet ska slutlevereras.
Inledan- Upphandde studi- ling
er
Projektering

Projektering

Tillg inv Krav på
Under- tillg komhåll
petens
Ts-åtg

Genomgång
av tillg åtg,
inkl närområdet

Kontakt
med fastighetsägare

Huvud
Kontroll Justeringar
projekte- av tillg
ring

Figur. Delmoment där tillgänglighetskompetens måste beaktas i projekteringsprocessen.

Av erfarenhet från andra projekt bör också tillgänglighetskompetensen finnas med
under byggskedet då förändringar sker och då ytterligare en detaljeringsnivå uppkommer.
Upphandling Entreprenad
entreprenör

Slutbesiktning

Fortlöpande Tillgängligt
Krav på tillg Detaljerade Kontakt med
kompetens skisser vid fastighetsägare besiktning resultat
behov
av detaljer
Utse kontaktpers. för
tillg.
Figur. Delmoment där tillgänglighetskompetens måste beaktas i entreprenadskedet.

Ansvarsfördelning inom Vägverket Region Skåne
Inom Vägverkets regionala organisation har fem tänkbara avdelningar lokaliserats
som borde kunna ha ansvar för ett inventeringsarbete om enkelt avhjälpta hinder. I
det inledningsskede som vi fortfarande befinner oss i när det gäller de här frågorna
vore det i ett första skede naturligt att frågorna ligger i en stabsfunktion som därifrån
har befogenheter att påverka övriga avdelningars arbete, så att tillgänglighetsfrågorna kommer in ännu naturligare i respektive avdelning. I dagens organisation
uppfattas ansvaret ligga på avdelning Samhälle som ansvarar för sektorsprojekt inom
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tillgänglighetsområdet. Ska inventeringsarbetet ligga på denna avdelning bör dock
särskilda resurser i form av utökad bemanning tillföras.

Vägverket Region Skåne 2005-09 18
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När tillgänglighetsfrågorna blivit ett mer naturligt arbetsområde i organisationen, bör
ansvaret vara naturligt för respektive avdelning. Till dess finns det anledning att
påverka avdelningarna till att ta ansvar inom området. I detta projekt har tre avdelningar bedömts som mest naturliga för ett inventerings- och åtgärdsansvar för ”Enkelt
avhjälpta hinder”. De tre avdelningar som setts som mest naturliga är Kundbehov och
Planering, Vägbyggnad och Trafikantservice/drift. I delprojekten har ansvarfrågan
diskuterats med respektive avdelning och i samtliga fall uppfattar man att det huvudsakliga ansvaret ligger på avdelning Samhälle genom Eva Holmquist.
En övergripande planering av inventering av ”Enkelt avhjälpta hinder” skulle givetvis
kunna ligga på avdelning Samhälle, men som utomstående tycks denna planering mer
höra hemma på avdelning Kundbehov och Planering. Utifrån genomförda studie kan
man konstatera att tillgänglighetsinventeringar berör samtliga medverkande avdelningar och att det även fortsättningsvis kommer att vara så. För att kunna sköta samordningen är det däremot naturligt att en stabstjänst eller en extra resurs på avdelning Samhälle har detta samordningsansvar.
Praktiskt rekommenderas sedan att inventeringsarbetet sprids på de fyra studerade
avdelningarna beroende på karaktär på ort och om det planeras någon typ av underhåll eller ombyggnad i orten. Det arbete som genomförts angående prioriterade
busstråk skulle mycket väl kunna fördjupas och inkludera inventering av ”enkelt
avhjälpta hinder”. I det orter som man planerar ombyggnation i skulle ansvarig projektledare kunna ta ett större ansvar för tillgänglighetsfrågorna för planerad ombyggnad och för andra vägar som Vägverket ansvarar för i orten. I småorter med begränsad
mängd enkelt avhjälpta hinder, kan driftavdelningen ansvara för att en enkel inventering görs i samarbete mellan driftsentreprenör och någon med dokumenterad tillgänglighetskompetens. För större orter som inte faller inom någon av ovanstående katego-
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rier bör det fortsatta ansvaret för inventeringarna ligga kvar på samordnaren som
efter samarbete med kommunerna gör en plan för inventering och åtgärder i dessa
orter.

Hindertyper
Utifrån de inventeringar som gjorts kan man konstatera att det finns en rad hinder
som på sikt bör åtgärds i tätorterna. I flertalet orter har man sedan tidigare gjort
avfasningar för rörelsehindrade. Flertalet avfasningar fungerar bra för denna grupp,
vissa är dock för branta och på vissa ställen saknas naturliga avfasningar. Avfasningarna är i regel 2-3 meter breda, vilket innebär att dessa är bredare än det enligt HIN
föreskrivna måttet 0.9-1.0 meter. Måttet 0.9 -1.0 meter är en kompromiss mellan rörelsehindrades och synskadades behov. Eftersom rörelsehindrade är den enskilt största
gruppen funktionshindrade som berörs av föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder är
det också naturligt att prioritera brister som avser deras tillgänglighet. När dessa
åtgärder görs måste man ta hänsyn till övriga funktionshinder också, så att inte
åtgärderna sker på bekostnad av tillgängligheten för andra grupper.
Förutom avsaknad av eller bristande utformning av avfasningar har hinder som
avsaknad av tickljud vid signalreglerat övergångsställe, svårorienterade ytor för synskadade, brist på bänkar vid nybyggnation och bristande kontrastmarkeringar noterats. Vidare har ojämna och slitna gångbanor noterats på ett par ställen.

Fortsatt arbetsgång
Lagstiftningen om ”Enkelt avhjälpta hinder” innebär att man ska ta fram en plan för
och åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder. I förarbetena till lagtexten har man uttryckt
att detta skall vara gjort till år 2010. För att finna dessa hinder och åtgärda dem krävs
därför särskilda resurser för detta. Förutom den projektledartjänst som nämns ovan
krävs det resurser för inventeringsarbete och för åtgärder. Nedan redovisas ett par
alternativa scenarion:

Alt 1. Hel inventering av Vägverkets vägar i tätorter
För att få en detaljerad bild av vilka hinder som finns i en tätort behövs en detaljerad
inventering. En sådan inventering kan sedan ligga till grund för prioriteringar som
görs vid ett senare tillfälle. Inventering med startmöte, själva inventeringen och redovisning både muntligt och i rapportform kan antas kosta knappt 50 000 kronor.
Utifrån gjorda inventering kan man därefter anta att det finns åtgärdskostnader i
respektive tätort för enkelt avhjälpta hinder på cirka 300 000 kronor totalt. Av dessa
beräknas cirka 100 000 kronor vara mer prioriterade åtgärder.
Att inventera och åtgärda utifrån en helhetsinventering riskerar att bli ineffektivt om
man inte får resurser till att åtgärda inventerade hinder efter en relativt kort period
efter att inventeringen har gjorts. Med tanke på Vägverkets nuvarande budgetramar är
det inte troligt att tillräckliga resurser kan tilldelas för att metoden ska bli effektiv.

Alt 2. Inventering direkt i samband med planerade projekt
Att inventera och åtgärda hinder i samband med att man ändå ska göra andra åtgärder
på platsen är troligen det mest effektiva sättet för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
Planerade projekt kopplat till tätorter och till prioriterade kollektivtrafikstråk är viktigast att prioritera, men metoden bör vara en naturlig del i alla nya projekt inom
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Vägverket. I dagens budget har man sällan tagit höjd för att kunna genomföra extra
tillgänglighetsåtgärder inom projektet, något som man bör ändra på.
Att endast använda sig av den här metoden för inventering och åtgärder innebär att
det kommer att ta lång tid innan samtliga orter har åtgärdats, metoden bör därför
kombineras med andra tillvägagångssätt.

Alt 3 Inventering och åtgärd av mest prioriterade hindren
Utifrån genomförda inventeringar kan man konstatera att det i flera fall finns ett par
åtgärder i respektive samhälle som bedöms att ha högre prioritet än övriga. Att invänta att ett annat planerat projekt ska genomföras på platsen gör att många människor
får vänta onödigt länge för att få dessa hinder åtgärdade. På de platser där man nyligen gjort åtgärder och där vissa prioriterade hinder kvarstår kommer det att dröja
väldigt länge innan man återkommer med nya planerade åtgärder och kan arbeta in
tillgängligheten.
De flesta högt prioriterade hinder kan identifieras genom en översiktlig inventering
med fokus på ett par olika hindertyper. Med en översiktlig inventeringsmetod kan man
sannolikt inventera 7-10 orter per dag längs Vägverkets vägnät. Om en kortare
anteckning och ett foto räcker som dokumentation bör varje driftsområde kunna
inventeras och redovisas med den här metoden på en vecka. Vilket innebär en kostnad
på cirka 25 000 kronor exklusive resor per driftsområde. Åtgärdskostnaden kan antas
ligga på cirka 20 000 kronor per tätort. Med cirka 250 tätorter där Vägverket ansvarar
för huvudvägen igenom, skulle detta innebära en åtgärdskostnad på cirka 5 000 000
kronor och en inventeringskostnad på cirka 240 000 kronor.

Kombination av alternativ
För att säkerställa att de mest uppenbara hindren åtgärdas inom en relativt kort tidsram i flertalet orter, samtidigt som att man tar ett större helhetsgrepp i prioriterade
tätorter och kollektivtrafikstråk är en kombination mellan alternativen 2 och 3 en
naturlig kompromiss. Genom att inventera de mest prioriterade hindren i alla orter får
man också en god överblick av regionens orter, vilket kan ge extra stöd vid den mer
övergripande åtgärdsprioriteringen som sker inom RTI-planens arbete.

Sammanfattning slutsatser
Slutsatserna som har dragits under projektet kan sammanfattas enligt följande:
Skall några projekt prioriteras är det naturligt att prioritera:
o Kollektivtrafikstråk (prioritera hpl med många påstigande) och
o Tätorter med centrumfunktion vid allmän väg.
Tillgänglighetskompetens bör finnas med som en naturlig del i ett projekts alla
delar.
GIS kan användas, men har idag inte utvecklats tillräckligt inom VV för att vara
en naturlig del i den här typen av arbete.
Tillänglighet kommer även i fortsättningen behöva beröra flera avdelningar.
Där projektledare och drift initierar tillgänglighetsinventeringar i de projekt
som är på väg att genomföras och Kundbehov och Planering och Samhälle initierar inventeringar i övriga fall.
En kombination av inventering/åtgärdande av uppenbara hinder och helhetsåtgärdande enligt prioriteringar i RTI- och driftsplanerna är bästa arbetssättet.
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Bilaga: Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder
Genom ändringar i Plan och Bygglagen 2001, då lagen om Enkelt avhjälpta hinder
beslutades finns det idag ett lagkrav på att man ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder
på allmänna platser och i publika lokaler. Vägverket är som väghållare ansvarig för
att dessa enkelt avhjälpta hinder åtgärdas inom sitt väghållningsområde. Nedan följer
den författning som i detalj styr vad som definieras som enkelt avhjälpt hinder:

Vad är enkelt avhjälpta hinder?
Föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder gäller befintliga lokaler dit allmänheten har
tillträde (publika lokaler) och befintliga allmänna platser (allmänna platser) (BFS
2003:19 HIN1).
Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av
åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.
Vid bedömningen av om ett hinder skall anses enkelt avhjälpt bör hänsyn tas till att
ett hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. Exempelvis kan
det vara enkelt att komplettera eller ersätta 2-3 trappsteg med en ramp om det finns
tillräckligt med utrymme, medan det kan vara svårt att göra det i en trång miljö med
smala trottoarer. Likaså kan i en viss situation, till exempel där en verksamhet är viktig för många människor och installation av automatisk dörröppnare är avgörande för
tillgängligheten, investeringen anses rimlig i förhållande till nyttan för de besökande.
I en annan situation kan investeringen bedömas vara för stor i förhållande till nyttan.
Hänsyn bör även tas till nyttan för de besökande av en viss åtgärd i relation till andra
angelägna tillgänglighetsskapande åtgärder. I händelse av att en prioritering måste
göras med hänsyn till exempelvis ekonomiska förutsättningar, bör således i första
hand sådana hinder prioriteras vars undanröjande ger störst sammantagen effekt.
Prioriteringen bör vara grundad på en plan som redovisar vilka skäl som finns för att
inte undanröja ett enkelt avhjälpt hinder omedelbart. I planen bör anges när ett sådant
hinder skall undanröjas.
Vid bedömningen av vad som skall anses vara enkelt avhjälpta hinder bör man dessutom beakta de ekonomiska konsekvenserna för mindre näringsidkare, så att verksamheten inte äventyras.
Varje föreskrift följs av ett allmänt råd. De allmänna råden innehåller generella
rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna i denna författning och i
huvudförfattningarna och anger hur någon kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Det står dock den enskilde fritt att välja andra lösningar och metoder, om
dessa uppfyller föreskrifterna. De allmänna råden kan vara sådana regler som skall
främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som skall bidra till utveckling i en viss riktning av praxis men som inte formellt binder den som råden är riktade
till. De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller redaktionella upplysningar.
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Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler
Följande hinder räknas som enkelt avhjälpta.
Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas.
Allmänt råd: Trösklar bör tas bort om det är tekniskt möjligt, eller åtgärdas på annat
sätt så att nivåskillnader utjämnas, för att t.ex. personer i rullstol eller med rollator
skall kunna passera.
Mindre nivåskillnader bör överbryggas, exempelvis med ramper. Även om rampen är
kort är det viktigt att lutningen inte är brantare än 1:12 (8,3%), på grund av risken att
falla eller välta baklänges. En lutning på 1:20 (5%) eller flackare bör eftersträvas.
Rampen bör ha jämn och halkfri yta, vara minst 1,3 meter bred och ha avåkningsskydd. Om det finns plats, bör en trappa finnas som komplement till rampen.
Dörrmattor och skrapgaller, som är tunga att passera eller medför snubbelrisk, bör
bytas eller åtgärdas på annat sätt.
Olämpligt placerade porttelefoner samt manöverdon till exempelvis dörröppnare och
ringklockor bör flyttas. Manöverdon till dörröppnare bör i höjd- och sidled placeras så
att även en person i rullstol eller med rollator kan använda dem utan att träffas av
dörrbladet. Manöverdon bör placeras så att de lätt kan nås från rullstol. En lämplig
placering är med centrum 80 cm från marken och minst 70 cm, men gärna 100 cm, från
hörn eller dörrblads framkant i ogynnsammaste läge (se bild).

Dörrar med dörrstängare bör förses med automatisk dörröppnare. Även andra dörrar
kan ibland vara för tunga att öppna för många människor och bör därför förses med
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automatisk dörröppnare. Vid utformningen av dörrar med automatisk öppnare är det
viktigt att de ingående funktionerna placeras på rätt plats (se ovan), att manöverknappar kontrastmarkeras, att områden där dörrar slås upp markeras alternativt att
dörrar förses med säkerhetssensorer, o. dyl.
Olämpligt placerade manöverpaneler i och utanför hissar bör flyttas och olämpligt
utformade manöverpaneler bör bytas. Manöverpanelers läge har betydelse för om rullstolsburna kan nå dem. Utformningen är viktig för personer med nedsatt syn och för
personer med utvecklingsstörning. Utgångsknappen bör ha mot omgivningen avvikande form och ljushet. För lämplig utformning och placering av manöverpaneler, se
SS-EN 81-70. Olämpligt utformade handtag och lås bör bytas mot sådana som kan
hanteras även av personer med nedsatt styrka eller nedsatt grip- eller precisionsförmåga.
Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
skall undanröjas.
Allmänt råd: Strategiska punkter, t.ex. ytterdörrar, manöverdon till automatiska dörröppnare, hissdörrar, toalettdörrar, receptionsdiskar, informationsställen, nödutgångar och trapphus bör kontrastmarkeras så att synsvaga och personer med utvecklingsstörning lättare kan orientera sig. Kontrastmarkeringar kan exempelvis uppnås med
avvikande material och ljushetskontrast. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS
(Natural Colour System) gör det möjligt för många synsvaga att uppfatta en markering.
Logiska ledstråk som leder mellan utvalda och strategiska punkter bör anordnas till
ledning för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Kontrastlinjer i golv kan
anordnas med avvikande material för blinda och med ljushetskontrast för synsvaga.
För personer med utvecklingsstörning underlättas orienteringen av logiska färgsystem.
Oskyddade glasytor bör varningsmarkeras, exempelvis genom avvikande ljushet mot
bakgrunden. Markeringarna bör placeras i ögonhöjd.
Trappor bör förses med kontrastmarkering så att synsvaga kan uppfatta nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget och framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp ges en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (se bild 2). Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt inom byggnaden.

Exempel på kontrastmarkeringar av trappa

Utstickande byggnadsdelar, exempelvis trappor eller kapphyllor, bör markeras tydligt
och byggas in eller åtgärdas på annat sätt, för att inte utgöra fara för blinda och synsvaga.
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Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas.
Allmänt råd: Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara
placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som
av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den
ska finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter
läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad
med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall
med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler. Elektronisk
skyltning bör anpassas för att fungera för personer med olika funktionshinder, t.ex.
nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för
att bl. a. personer med nedsatt syn eller hörsel och personer med utvecklingsstörning
skall kunna orientera sig.
Dålig hörbarhet bör förbättras, exempelvis genom att lokalen kompletteras med ljudabsorbenter anpassade till rummets form och material.
Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas.
Allmänt Råd: Stora glasytor mot det fria och fönster i slutet av korridorer bör kunna
skärmas av för att motverka bländning. Avskärmning kan ske exempelvis med gardiner, markiser eller persienner.
Fast belysning bör inte vara bländande. Exempelvis är det viktigt att ljuskällan är
skymd och att kontrasten i ljushet mellan angränsande utrymmen eller mellan ute och
inne inte är för stor. Belysningen kan vara avgörande för om en synsvag person kan
orientera sig eller inte. Den synsvage behöver rätt utformat ljus för att kunna se och
läsa, den hörselskadade eller döve för att kunna läsa teckenspråk och läsa på läppar.
Belysningen där man förflyttar sig bör vara jämn och anordnad så att synsvaga och
rörelsehindrade personer kan uppfatta hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade
och döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar.
Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas.
Allmänt råd: Ledstänger bör finnas på båda sidor om trappor och ramper. Ledstängerna bör löpa oavbrutet, gå förbi översta och nedersta stegframkanten respektive
rampens början och slut med minst 30 cm, vara greppvänliga och ha kontrasterande
ljushet gentemot omgivande ytor. Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi
infästningarna.
Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas.
Allmänt råd: Fast inredning bör anpassas för att fungera för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på sådan anpassning kan vara att sänka
för högt placerade telefoner och kölappsautomater så att personer i rullstol kan nå
dem och att utrusta telefoner med förstärkare och komplettera system med talförbindelse och optisk anordning så att hörselskadade och döva kan ta del av informationen.
Exempel på åtgärder för att personer med nedsatt syn ska kunna använda knappsatser
där sifferkombinationer ska slås in kan vara att knappsatsen förses med ljushetskontrast, att 5:an förses med en taktilt märkbar punkt och att knappsatsen förses med
punktskrift.
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I hygienrum avsett för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör
olämpligt placerade eller dåligt fungerande inredningsdetaljer som gör hygienrummet
svåranvänt flyttas eller bytas ut.
I hygienrum bör kontrastmarkeringar finnas för att synsvaga ska kunna orientera sig.
Bristfällig larmutrustning bör kompletteras, så att även hörselskadade och döva kan
nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara.

Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser
Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade
ränndalar och trottoarkanter skall undanröjas.
Allmänt råd: Nivåskillnader vid övergångsställen, andra gångpassager, biluppställningsplatser för handikappfordon och hållplatser bör avfasas till 0-kant för att öka
möjligheterna för personer i rullstol eller med rollator att ta sig upp och ner för trotttoarkanten. Avfasningen bör, om plats finns, inte ha större lutning än 1:12 och bredden bör vara 90–100 cm. Vid sidan av avfasningen bör kantstenen ligga kvar så att
synskadade kan ta ut riktningen över gatan. Avfasningen bör ha jämn och halkfri yta.
Ojämn markbeläggning som utgör hinder för personer i rullstol och med rollator att ta
sig fram i gångytor bör bytas ut, exempelvis genom att ett stråk med jämnare markbeläggning fälls in.
Mindre nivåskillnader i gångytor bör överbryggas, exempelvis med ramper. Även om
rampen är kort är det viktigt att lutningen inte är större än 1:12, på grund av risken att
falla och välta baklänges. En lutning på 1:20 eller flackare bör eftersträvas. Rampen
bör ha jämn och halkfri yta, vara minst 1,3 meter bred och ha avåkningsskydd. Tvärlutningen bör inte vara mer än vad som krävs för erforderlig vattenavrinning och inte
överstiga 1:50, för att inte utgöra fara för personer med dålig balans, för att synsvaga
och blinda inte ska tappa orienteringen och för att personer i rullstol eller med rolllator ska kunna ta sig fram. Om det finns plats, bör en trappa finnas som komplement
till rampen.
Ränndalar som utgör hinder för personer i rullstol och med rollator bör täckas över så
att ytan blir jämn eller bytas ut mot t.ex. avrinningsgaller eller ränndalar som utan
svårighet kan passeras av personer i rullstol eller med rollator.
Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering skall
undanröjas.
Allmänt råd: Strategiska punkter, t.ex. busshållplatser, perronger, övergångsställen
och upphöjda gångpassager över gator, entréer m.m. bör kontrastmarkeras så att synsvaga, blinda och personer med utvecklingsstörning lättare skall kunna ta sig fram.
Kontrastmarkering kan exempelvis anordnas genom att material med avvikande struktur och ljushet fälls in i markbeläggningen, t.ex. tydligt kännbara plattor i asfaltyta
eller släta plattor i gatstensyta. Markbeläggningen bör utformas så att den inte medför snubbelrisk. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS gör det möjligt för
många synsvaga att uppfatta markeringen. För personer med utvecklingsstörning
underlättas orienteringen av logiska färgsystem.
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Trappor bör förses med kontrastmarkering så att synsvaga kan uppfatta nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget och framkanten på
trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp ges en ljushetskontrast på minst
0,40 enligt NCS. Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt inom området.
Utstickande byggnadsdelar, kantstenar på trottoarer, stolpar i gångbanor, fallkanter
och andra detaljer bör kontrastmarkeras för att underlätta för synsvaga och personer
med utvecklingsstörning att urskilja detaljer. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt
NCS gör det möjligt för många synsvaga att uppfatta markeringen.
Oskyddade glasytor bör varningsmarkeras, exempelvis genom avvikande ljushet mot
bakgrunden. Markeringarna bör placeras i ögonhöjd.
Utstickande byggnadsdelar, exempelvis trappor, skyltar och balkonger, lägre än 2,20
meter över mark bör markeras tydligt och byggas in eller åtgärdas på annat sätt, för
att inte utgöra fara för blinda och synsvaga.
Fasta hinder i gångytor bör, om det inte är möjligt att flytta dem bort från gångytan,
tydligt markeras visuellt och utformas så att de kan upptäckas med teknikkäpp.
Hinder i form av bristande skyltning skall undanröjas.
Allmänt råd: Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara
placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som
av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den
skall finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad
efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa
fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler. Elektronisk skyltning bör anpassas för att fungera för personer med exempelvis nedsatt
syn och nedsatt hörsel.
Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för att bl.a. personer med nedsatt
syn eller hörsel och personer med utvecklingsstörning skall kunna orientera sig.
Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas.
Allmänt råd: Fast belysning bör inte vara bländande. Exempelvis är det viktigt att
ljuskällan är avskärmad. Belysningen kan vara avgörande för om en synsvag person
kan orientera sig eller inte. Den synsvage behöver rätt utformat ljus för att kunna se
och läsa, den hörselskadade eller döve för att kunna läsa teckenspråk och läsa på
läppar.
Belysningen där man förflyttar sig bör vara jämn och anordnad så att synsvaga och
personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppfatta hur underlaget ser ut, och så att
hörselskadade eller döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar.
Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas.
Allmänt råd: Ledstänger bör finnas på båda sidor om trappor och ramper. Ledstängerna bör löpa oavbrutet, gå förbi översta och nedersta stegframkanten respektive
rampens början och slut med minst 30 cm, vara greppvänliga och ha kontrasterande
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ljushet gentemot omgivande ytor. Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi
infästningarna.
Hinder i form av bristande utformning av biluppställningsplatser för handikappfordon skall undanröjas.
Allmänt råd: Vissa biluppställningsplatser på en parkeringsplats bör ändras så att de
fungerar även för rullstolsburna som kör en bil där rullstolen tas in och ut från sidan.
Breddmåttet på en sådan plats bör vara 5,0 m, när platsen inte är belägen intill en fri
yta. Lutningen i längs- och sidled bör inte vara mer än vad som krävs för erforderlig
vattenavrinning och inte överstiga 1:50. Markbeläggningen bör vara fast, jämn och
halkfri.
Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning skall undanröjas.
Allmänt råd: Brister, som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen samt brister som gör det svårt för föräldrar
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen tillsammans
med sina barn, bör åtgärdas.
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