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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. 
 
Att aktivt medverka till att kommunerna inom regionen arbetar efter 
propositionens intentioner och de lagar som stiftats på området är en viktig del 
av sektorsansvaret. För att nå ett bra resultat är det viktigt att visa ett tydligt 
engagemang för frågorna. Vägverket har i andra sammanhang medverkat med 
hjälp till kommuner i form av Handikappförståelsekurser, kurserna har varit 
uppskattade av dem som gått kurserna. I dag har man medverkat med kurser 
till en rad kommuner. Vägverket har i en undersökning om tillgänglighetsläget i 
Skåne kunnat konstatera att några av kommunerna trots utbildning inte 
kommit igång med inventeringsarbete för att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder. 
Vägverket vill nu utveckla konceptet kring kurserna, så att man på något sätt 
säkerställer att kursen också genererar en fortsättning dels med inventering 
men också med åtgärder.  
 
Vägverket har valt ut två kommuner, Bromölla och Östra Göinge, som inte har 
påbörjat någon inventering av enkelt avhjälpta hinder och som visat intresse 
för att samarbeta med Vägverket i de här frågorna. Ytterligare två kommuner 
Osby och Svedala har fungerat som referenskommuner genom att Vägverket 
medverkat med delar av helhetskonceptet. Tanken är att initialt föra 
diskussioner med kommunerna om ett helhetsupplägg där man diskuterar 
upplägg av inventering, handikappförståelsekurs och åtgärdsförslag samt 
budget för en helhet. I Bromölla har man redan genomfört ett första 
sonderande möte och tjänstemännen arbetar för tillfället för att få med pengar 
i budgeten. I Östra Göinge har man i tidigare nämnda undersökning uttryckt 
önskemål om stöd, men några diskussioner har inte påbörjats innan projektets 
start. 
 
Det planerade upplägget i korthet är tänkt som följer:  

 Första sonderingsmöte med ansvariga tjänstemän, där grunderna för 
arbetet läggs upp.  

 Endagsinventering av pilotområde. Inventeringen görs i samarbete med 
kommunen. Vägverket medverkar med tillgänglighetskompetens.  

 Handikappförståelsekurs för berörda politiker och tjänstemän. Förutom 
ren handikappförståelse redovisas också de hinder och förslag till 
åtgärder som kommit fram under pilotinventeringen. 

 De högst prioriterade åtgärderna inom pilotområdet åtgärdas. 
Tillgänglighetskompetens finns tillgänglig för frågor under 
utförandetiden. 

 Fortsatt inventering. Vägverket medverkar i att fastställa, vilka stråk 
och områden som ingår i de primära ytorna i kommunen, enligt 
Tillgänglig stad. 
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Vägverket vill ge kunskapsstöd 
 
Vägverket har i sin sektorsroll, som inledningsvis sagts, ansvar för att stödja 
kommunerna i sitt arbete med en rad olika frågor, däribland i frågor om Tillgänglighet 
för funktionshindrade. I den telefonenkät som Vägverket genomförde vid halvårs-
skiftet 2005 ställdes en rad frågor om tillgänglighetsläget i Skånes kommuner. Bland 
annat frågade man om hur långt man kommit med inventerings- och åtgärdsarbete 
med enkelt avhjälpta hinder. Likaså frågade man om kommunernas kunskap om 
tillgänglighetsfrågor. Kommunernas svar på dessa frågor framgår av figurerna nedan. 

 
Figur. Har ni genomfört något inventeringsarbete? 

 
Figur. Har ni åtgärdat några enkelt åtgärdade hinder? 
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Figur. Har ni tillräcklig kunskap? 
 
Förutom svaren på frågorna ovan ställdes också frågan om vad kommunerna önskade 
sig för stöd från Vägverket och förutom det klassiska svaret om mer pengar så 
framkom tydliga önskemål om mer kompetensstöd i olika former. Vägverket tog fasta 
på detta och såg möjligheten att utveckla ett helhetskoncept där kommunerna får stöd 
att komma igång med tillgänglighetsarbetet och inventering av enkelt avhjälpta 
hinder, se Boverkets föreskrifter i bilaga. Vägverket har sedan tidigare erbjudit 
handikappförståelsekurser till kommunerna och denna kurs är en naturlig del av ett 
nytt koncept. Planerat upplägg för ett sådant koncept till kommunerna är följande: 

Första sonderingsmöte 
Första sonderingsmöte med ansvariga tjänstemän, där grunderna för arbetet läggs 
upp. Tid spikas för en gemensam inventering av ett pilotområde. Vägverkets intention 
att bidra med kompetens istället för pengar till inventering beskrivs. 

Endagsinventering av pilotområde 
Endagsinventering av pilotområde. Inventeringen görs i samarbete, förslagsvis är till-
gänglighetsansvarig och någon från utförarsidan med från kommunen. Vägverket 
medverkar med tillgänglighetskompetens. Dagen avslutas med att stämma av gemen-
samma lärdomar av dagen.  

Handikappförståelsekurs 
Efter genomförd pilotinventering genomförs Handikappförståelsekurs för berörda 
politiker och tjänstemän. Förutom ren handikappförståelse redovisas också de hinder 
och förslag till åtgärder som kommit fram under pilotprojektet. 
 
Principprogrammet för kurserna redovisas på motstående sida. 

Pilotområdet åtgärdas  
De högst prioriterade åtgärderna inom pilotområdet åtgärdas. Tillgänglighets-
kompetens finns tillgängliga för frågor under utförandetiden. 
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08.30 Välkommen 

Information om tillgänglighetsprojektet  

09.00 Kaffe 

09.30 Handikapp och funktionshinder     

 Olika typer av funktionsnedsättningar  

 Fysisk utformning i väg- och gatumiljö 

Lagar, förordningar, föreskrifter, råd 
och riktlinjer 

12.00 Lunch 

13.00    Praktiska övningar i olika delar av väg- 
och gatumiljö 

Pröva på att köra manuell rullstol och 
orientera med specialglasögon 

15.30    Kaffe och summering av praktiska 
övningar 

16.00 Avslutning 

Fortsatt inventering 
Vägverket medverkar i att fastställa, vilka stråk och områden som ingår i de primära 
ytorna i kommunen, enligt Tillgänglig stad. Likaså medverkar Vägverket i utformning 
av enkät om kommunerna väljer att komplettera inventeringen med en enkät till 
allmänheten. Den fortsatta inventeringen förutsätts genomföras i kommunal regi där 
kommunen själva bekostar tillgänglighetskonsultens arbete.  Med erfarenhet av andra 
inventeringar föreslås inventeringen genomförs av en representant från kommunen 
och av tillgänglighetskonsulten i samarbete. 

 
Figur. Prioriterade stråk enligt Tillgänglig stad (Sveriges kommuner och landsting). 
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Bromölla kommun  
Bromölla visade redan i samband med telefonenkäten ett stort intresse för att få hjälp 
av Vägverket. Kommunen hade precis beslutat om att utöka den handikapplan som 
gjorts för handikappfrågor i stort med en särskild del rörande utemiljön och enkelt 
avhjälpta hinder. Bromölla var en av 10 kommuner som inte påbörjat någon 
inventering alls, likaså såg man ett behov av att lära sig mer om frågorna. Vägverket 
utsåg med detta som underlag Bromölla som en av testkommunerna för den stödform 
som man vill prova. I Bromöllas fall har stödet i korthet inneburit följande: 
  

 Stöd att komma igång med inventering 
 Medverka vid pilotinventering 
 Handikappförståelsekurs  
 Ritningsgranskning av Torgombyggnad 

 

  
Källa:Skånekartan 
 
I delprojektet har förutom projektansvarig Eva Holmquist, avd Samhälle och 
trafikplanerare Oscar Grönvall, Tyréns AB följande personer medverkat: 
 
Åsa Malmborg, Bromölla kommun 
Ola Eliasson, Bromölla kommun 
Göran Nellerud, Bromölla kommun 
Sofia Elg, Regis 
Gert Göransson, Regis 
Ina Jarretorp, Regis 
Samt kursledning och deltagare vid handikappförståelsekursen. 
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Projektets genomförande 
Efter att Vägverket valt ut kommunen som pilotkommun genomfördes ett inledande 
sonderande möte där Vägverkets tankar presenterades och kommunens behov 
diskuterades.  
 
Tanken med projektupplägget har varit att i första hand ge kompetensstöd och inte ge 
direkt bidrag till ren inventering, därför anlitade kommunen Regis för själva 
inventeringsarbetet.  
 
Gemensamt med kommunen togs ett förslag på prioriterade stråk enligt ”Tillgänglig 
stad”-modellen fram, vilken sedan låg till grund för Regis inventering av utemiljön.  
 

 
Figur. Föreslagna prioriterade stråk. 
 
Tanken var att hålla Handikappförståelsekursen relativt tidigt i projektet, men på 
grund av den snörika och långa vintern ändrades upplägget så att kursen genomfördes 
som en avslutning efter att inventeringen var gjord. 
 
Pilotinventeringen genomfördes i början av april under Vägverkets ledning. Förutom 
Vägverkets representant Oscar Grönvall, medverkade Åsa Malmborg som ansvarig för 
utemiljön och Göran Nellerud ansvarig för fastigheter från kommunen. Regis 
medverkade med Sofia Elg, Gert Göransson och Ina Jarretorp. Vägverket bidrog sedan 
med visst ytterligare stöd under inventeringsfasen. 
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Regis hade också i uppdrag att parallellt med uteinventeringen inventera kommunens 
egna publika lokaler.  
 
Då kommunen håller på att bygga om Stortorget medverkade Vägverket också genom 
att granska ritningarna för torget. 
 
Kursen i handikappförståelse genomfördes som en avslutning på inventeringen i 
början på juni. Kursupplägget innebär att kursledningen i förväg identifierar en rad 
typiska hinder från orten som sedan ligger till grund för en detaljdiskussion på 
kursen, likaså identifieras en lämplig ”prova på runda” i ortens centrala delar. Att 
kursen låg i slutet att inventeringsarbetet innebar också att man vid kurstillfället 
kunde presentera den GIS-databas som upprättats och också de kalkyler för 
åtgärdskostnader som gjorts. Kursen genomfördes med 16 personer från kommunen. 
Kursdeltagarna bestod av den politiska ledningen, chefstjänstemän från sociala och 
tekniska sidan. Vidare deltog byggnadsinspektören och en rad projektledare inom 
fastighet och gata. Kommunens driftsentreprenör deltog också med personal.   
 

 
Figur. Identifierade hinder i GIS-databasen. Röda prickar för hinder i utemiljön, gröna prickar markerar 
publik byggnad.  
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Antal À-pris Kostnad Kommentar
Prioritetsgrupp 1, omgående
Nivåjustera brunn 10 500 5 000
Lägg om asfalt 16 7 500 120 000 medel 25 kvm
Lägg i ny marksten 1 2 000 2 000 medel 5 kvm
Anlägg asfalscigarr 2 300 600
Anlägg markerad överfart 1 1 800 1 800 målning
Anlägg HKP-parkering 1 10 000 10 000 nybyggnad
Avlägsna järnrör och fundament 2 300 600

0
Kontrastmarkera belysningsstolpe 13 75 975
Kontrastmarkera elskåp 4 75 300
Kontrastmarkering av trappsteg 2 400 800
Kontrastmarkera dörrkarmar 1 200 200
Kontrastmarkera dörrkontakt 2 100 200
Kontrastmarkera blomkruka 2 100 200

0
Justera avfasning 1 5 000 5 000 två sidor
Justera nivåskillnad vid dörr 1 5 000 5 000

0
Montera tvärslå på övergångsskylt 1 3 000 3 000 4 bågar
Flytta övergångsskylt 2 500 1 000
Byta passagearm 1 10 000 10 000

0
Klippa utstickande buskar, ta bort gräs 7 200 1 400 driftsåtg

0
Flytta sopkärl 1 0 driftsåtg
Flytta bort cyklar 1 0 polis?

0
Sätt upp vägvisningsskylt till HKP-parkering 1 1 500 1 500
Sänk informationsskylt 1 500 500
Figur. Utdrag ur sammanställning av hinder med kostnadskalkyl. 
 

Erfarenheter av delprojektet 
Vägverkets stöd genom den här delen av processen har underlättat kommunens arbete 
med frågorna. Att hitta en lämplig nivå för vilka områden som bör prioritera i ett 
första steg och också vilka åtgärder som ska prioriteras är ofta en svår balans mellan 
resurser och enskildas behov. Att ha ett bollplank i detta arbete underlättar processen.  
 
Vidare har Vägverkets kompetensstöd varit nyttigt i förankringsprocessen hos 
enskilda medarbetare under inventeringens gång.  
 
Den breda förankringsprocessen för politiker och tjänstemän skedde under kursen. 
Kombinationen av ett teoretiskt pass och praktiska övningar upplevs som ett väl 
fungerande koncept. Att först ha teori om vad en synskada och ett rörelsehinder 
innebär, följt av lagkraven ger en god förståelse för det man sedan upplever i sin egen 
hemort under den praktiska övningen. Att dessutom kunna föra en diskussion om vad 
som krävs av respektive kursmedlem för att nå ett tillgängligt resultat ger en ökad 
insikt om problematiken. Genom att inventeringen var gjord fanns det extra bra 
diskussionsunderlag att jobba med under kursen.  
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Östra Göinge kommun 
Östra Göinge var en av 10 kommuner som inte påbörjat någon inventering alls då 
Vägverket genomförde sin enkät 2005, likaså såg man ett behov av att lära sig mer om 
frågorna. Kommunen hade inte i likhet med Bromölla tagit särskilda beslut om att 
komma igång med inventeringar och liknande, utan hade bara vetskapen om att man 
borde komma igång med frågorna kring enkelt avhjälpta hinder. Däremot var man 
osäker på hur, man bäst går till väga. Kommunen var därigenom intressant att ha med 
som en av testkommunerna. I Östra Göinges fall har stödet i korthet inneburit 
följande: 
   

 Fungerat som påstötare för att komma igång 
 Handikappförståelsekurs med politiker och tjänstemän 
 Medverkat vid pilotinventering och stöttat kommunens egna inventerare 
 Granskning av ritningar av torgritningar 

 

 
Källa:Skånekartan 
 
I delprojektet har förutom projektansvarig Eva Holmquist, avdelning Samhälle och 
trafikplanerare Oscar Grönvall Tyréns AB följande personer medverkat: 
Bo Ingvarsson, Östra Göinge Kommun 
Tommy Norén, Östra Göinge Kommun 
Deltagare vid Kurs  
Likaså har övriga kursledare Gerhard Leth och Per Johansson medverkat i kursupp-
lägget. 
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Projektets genomförande 
Samarbetet inleddes med ett sonderande möte där Vägverkets tankar presenterades 
och kommunens behov diskuterades. Tanken med projektupplägget har varit att i 
första hand ge kompetensstöd och inte ge direkt bidrag till ren inventering, upplägget 
diskuterades utifrån dessa förutsättningar och kommunen såg gärna att man genom-
förde inventeringen med egen personal och att man fick inledande stöd för att komma 
igång.  
 
Handikappförståelsekursen genomfördes i början på april, detta innebar att kursen 
blev inledning till den tillgänglighetsinventering som ska genomföras. Kursen genom-
fördes med 13 personer från kommunen. Kursdeltagarna bestod av den politiska led-
ningen, chefstjänstemän från tekniska förvaltningen. Vidare deltog kommunens drifts-
personal. Även handikapprådet var representerat.  
 
Under kursen definierades de områden som man i första hand bör prioritera för 
åtgärder. På figurerna nedan markeras dessa områden. 
 

   
Figur Prioriterade områden i Knislinge och Broby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur Prioriterade områden i Glimåkra och Hanaskog 
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Figur. Prioriterat område i Sibbhult 
 
Under pilotinventeringen medverkade Oscar Grönvall för Vägverket och Tommy Norén 
från kommunens driftavdelning. Under dagen inventerades samtliga fem prioriterade 
områden översiktligt. Kommunen kommer senare att göra en kompletterande 
inventering för vissa återkommande hinder som prioriterades bort för att hinna 
studera samtliga orter. 
 
Kommunen bygger om ett större område i Brobys centrala delar. Projekteringen för 
området var i huvudsak redan klar och arbetet också genomfört till vissa delar när 
kursen genomfördes. Under kursen konstaterades det att man nog hade behov av en 
granskning av projektet ur ett tillgänglighetsperspektiv. En sådan granskning genom-
fördes senare och har varit ett stöd för det fortsatta arbetet.  
 

Erfarenheter av delprojektet 
Precis som i Bromölla har Vägverkets stöd upplevts som positivt. I Östra Göinge har 
det till viss del inneburit en katalysator som gjort att man kommit igång med 
inventeringsarbetet och även varit ett stöd i den politiska budgetprocessen. Att 
pilotinventeringen gjordes tillsammans med personal som förutom inventeringen 
också kommer att medverka i åtgärdsfasen upplevs som positivt och är sannolikt ett 
stöd när åtgärderna genomförs.  
 
Kursen är ett naturligt forum för att belysa kommunens ansvar i frågorna och också de 
behov som finns bland olika handikappgrupper. Kursen är en viktig del i 
helhetsupplägget av Vägverkets stöd eftersom det i första hand är i samband med 
kursen som man har möjlighet att sprida kunskapen till en bredare skara. 
 
Granskning av ritningarna av centrumombyggnaden innebär också att den anlitade 
projektören fick kompletterade kunskaper om tillgänglighet, något som kan vara 
positivt för framtida projekt. 
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Osby kommun 
Osby kommun har redan påbörjat inventeringsarbetet på egen hand. Då kommunen 
har ett samarbete med grannkommunen Hässleholm i GIS-frågor var det naturligt att 
anlita Hässleholms tillgänglighetsrådgivare Gerhard Leth som stöd för inventerings-
arbetet. Tanken är att lägga in samtliga identifierade hinder i en GIS-databas på 
samma sätt som Hässleholm har gjort. Med kommunens upplägg har det kunskapsstöd 
som Vägverket erbjudit i de två testkommunerna inte behövts i sin helhet. Däremot har 
man identifierat behovet av att tjänstemän och politiker får en bättre förståelse för 
tillgänglighet för funktionhindrade och innebörden av Lagen om enkelt avhjälpta 
hinder. Vägverkets stöd har därför begränsats till: 
 

 Handikappförståelsekurs 
 
Vägverket har också erbjudit sig att hjälpa till med ritningsgranskning av ett pågående 
projekt. Kommunen har bett att få återkomma i frågan. 

 

 
Källa:Skånekartan 
 
I delprojektet har projektansvarig Eva Holmquist, avd Samhälle och trafikplanerare 
Oscar Grönvall, Tyréns AB medverkat som Vägverkets kontakter. Likaså har övriga 
kursledare Gerhard Leth och Per Johansson medverkat i kursupplägget. 
Kommunens arbete har genomförts av: 
Yvonne Kvist samordnare, Osby kommun 
Lena Lovén-Ohlsson, inventerare, Osby kommun 
Gerhard Leth, tillgänglighetsrådgivare, Hässleholms kommun 
 
För arbetet har man också en särskild styrgrupp med representanter från berörda 
förvaltningar. Slutligen har kommunala tjänstemän och politiker medverkat i 
handikappförståelsekursen. 
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Projektets genomförande 
Kommunen har i samarbete med Gerhard Leth påbörjat inventeringen. Gerhard och 
Lena Lovén-Ohlsson genomförde inledningsvis inventeringarna tillsammans och 
successivt har Lena fortsatt på egen hand. Inventeringsresultatet antecknas för hand 
och kompletteras med foton. Tanken är sedan att materialet skall föras in i GIS och 
utgöra en databas där alla berörda ska kunna gå in och hämta information om en 
särskild plats. Samordnaren ska kunna gå in och ta fram prioriteringar av åtgärder. 
Driften ska kunna gå in och se om det är något som bör göras i samband med andra 
åtgärder. Tanken är sedan att man också ska lägga in informationen om att saker är 
avhjälpta i basen när saker är gjorda.  
 
Då kommunen redan var i full gång med tillgänglighetsinventeringen och har 
kompetensstöd genom sitt samarbete med Hässleholms kommun är det endast 
kursdelen som saknas för att innehålla ett liknande upplägg som Vägverkets 
ursprungsupplägg. Kursen genomfördes därför också med samma grundupplägg som 
övriga kurser. Detta innebar att kursledningen i förberedelsearbetet identifierade en 
rad typiska hinder från orten som sedan låg till grund för en detaljdiskussion på 
kursen, likaså identifierades en lämplig ”prova på runda” i ortens centrala delar. 
Kursen genomfördes sedan med 13 personer från kommunen. Kursdeltagarna bestod 
av tre personer från den politiska ledningen, chefstjänstemän från sociala, utbildnings 
och tekniska sidan. Vidare deltog byggnadsinspektören och en rad projekt-ledare inom 
fastighet och gata. Handikapprådet var också representerat.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. Introduktionsbild med trappa utan kontrastmarkering och räcken. 

Erfarenheter av delprojektet 
Den viktigaste erfarenheten kan precis som i Bromölla och Östra Göinge inte dras 
ännu då åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder inte har kommit igång. Det man kan 
konstatera är att kursen är en viktig del i den förankringsprocess som behövs inför att 
politiker ska tillsätta medel. Kombinationen av ett teoretiskt pass och praktiska 
övningar upplevs som ett väl fungerande koncept. Att först ha teori om vad en 
synskada och ett rörelsehinder innebär, följt av lagkraven ger en god förståelse för det 
man sedan upplever i sin egen hemort under den praktiska övningen. Att dessutom 
kunna föra en diskussion om vad som krävs av respektive kursmedlem för att nå dit 
ger en ökad insikt om problematiken.   
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Svedala kommun 
Svedala hade liksom Bromölla och Östra Göinge inte påbörjat något inventeringsarbete 
då Vägverket genomförde sin enkät 2005. Däremot låg man i startgroparna för att 
påbörja inventeringen. Kommunen har sedan på egen hand dragit igång inventerings-
arbetet och kontaktat Regis för att genomföra en första inventeringsetapp. Vägverket 
har sedan tidigare genomfört en handikappförståelsekurs i Svedala. Vägverkets insats 
har därför i den här delen begränsats till att medverka med stöd under en dags 
introduktionsdiskussion som avslutades med en pilotinventering av några prioriterade 
stråk i Klågerup. 
 

 
Källa: Skånekartan 
 
I delprojektet har projektansvarig Eva Holmquist, avd Samhälle och trafikplanerare 
Oscar Grönvall, Tyréns AB medverkat som Vägverkets kontakter. Kommunens arbete 
har genomförts av: 
 
Ann Ericsson, Svedala kommun 
Annette Bengtsson, Svedala kommun 
Mikael Anderson, Svedala kommun 
 
Inventeringen och GIS-bearbetningen har genomförts av: 
Oscar Grönvall, Tyréns AB 
Gert Göransson, Regis 
Sofia Elg, Regis 

Projektets genomförande 
I Svedala har Vägverket sedan tidigare bidragit med en handikappförståelse-kurs som 
rent praktiskt har inneburit att alla underhållsåtgärder och all nyanläggning blivit 
mer tillgänglig än tidigare. Däremot har man inte kommit igång med någon 
inventering av befintliga miljöer.  När Vägverket tog kontakt med kommunen för att 
höra sig för om intresset av stöd visade sig att man precis hade bestämt tid för en dag 
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då man tänkte planera inventeringsarbetet och att man var tacksam för stöd i denna 
process. Planeringsmötet genomfördes under en heldag där man inledningsvis tänkte 
igenom hur man ville genomföra inventeringen, därefter beslöt man att gå ut och göra 
en pilotinventering i delar av Klågerup. Från kommunen medverkade gatuchef, 
trafikingenjör och ansvarig för tillgänglighetsfrågor inom byggnadsnämnden.  
 
Planeringsdagen resulterade i följande: 

 Klågerup valdes som pilotort där man med Regis och Tyréns hjälp har 
genomfört inventering som ett första steg innan man går vidare med övriga 
orter.  

 Inom Klågerup pekade man ut ett huvudnät där man inledningsvis studerar 
enkelt avhjälpa hinder. 

 Vid provinventeringen fann man bland annat att det snabbt blir relativt många 
hinder som bör åtgärdas, likaså är det svårt att dra gränsen för vad som är 
enkelt avhjälpt. Man kunde också konstatera att det är viktigt att vara tydlig i 
sina anteckningar för att lättare kunna lämna över inventeringsmaterialet till 
någon annan i åtgärdsskedet. 

 Tanken var att tillgänglighetskonsult, tillsammans med personal från 
kommunens utförarsida ska genomföra fortsatt inventering. Denna 
kombination innebär dels att man får expertens syn på vilka brister som finns 
samtidigt som man får praktikerns syn på vad som är enkelt åtgärdat. Att ha 
med någon från utförarsidan ger också möjlighet att mer direkt åtgärda sådant 
man bedömer som akuta brister. På grund av den långa vintern blev projektet 
förskjutet i tiden, vilket gjorde att inventeringen utfördes av Tyréns och Regis 
utan medverkan från kommunen. 

 
Den genomförda inventeringen har resulterat i en GIS-databas med cirka 200 
identifierade hinder. Kommunen planerar nu att gå vidare med kommunens andra 
tätorter Bara och Svedala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. Ortofoto från GIS-databasen med gröna prickar för identifierade hinder och kommentarsruta. 
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Figur. Foto på identifierat hinder som kan ”klickas” upp vid GIS-systemet. 
 

Erfarenheter av delprojektet 
S let på en kommun med engagerade tjänstemän 

ed engagerade tjänstemän hade kommunen genomfört inventeringen även utan 

vedala kommun upplevs som typexemp
som sitter rätt i organisationen. I många fall är det bara den på byggnadsnämnden 
som har hand om anpassningsbidrag till bostadsanpassningar som engagerar sig i 
frågan eller någon/några från socialförvaltningen. Genom att också trafikingenjören 
och gatuchefen intresserar sig för frågorna har man redan kommit en bra bit i 
tillgänglighetsarbetet redan innan man genomfört någon inventering. Vägverkets 
tidigare insats med kurs har sannolikt gett stöd i deras arbete på området.  
 
M
Vägverkets kompetensstöd. Upplevelsen är dock att kommunen har känt en trygghet i 
att ha någon att bolla sina egna idéer med vilket sannolikt har underlättat arbetet.   
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Slutsatser
Att erbjuda kommunerna ett paket med kompetensstöd har i de kommuner där 
man inte jobbat med frågan i någon större omfattning tidigare varit 
välfungerande. Genom att kompentensstödet har anpassats till kommunens 
förutsättningar har kommunen kunnat få det stöd som man upplevt behövts 
mest. I något fall är det ett direkt stöd att komma igång som krävts och i andra 
fall är det ett bollplank som har behövts. 
 
Att samordna Handikappförståelsekursen med kommunens övriga arbete 
upplevs som mer komplett och för kommunen en mer effektiv modell än att ge 
kursen separat. Detta beror givetvis på hur långt kommunen har kommit i sitt 
arbete och var behoven finns. Vidare är kursen ett lämpligt tillfälle att förankra 
kommunens arbete hos politikerna, vilket förhoppningsvis ger politikerna stöd 
för beslut om ekonomiska resurser till arbetet.  
 
Arbetssättet med att anlita tillgänglighetskompetens för ritningsgranskning 
användes i två fall. I båda fallen fanns det ett antal detaljer som kunde justeras 
för att få ett bättre slutresultat. Granskning av ritningarna i Broby innebar 
också att den anlitade projektören fick kompletterade kunskaper om 
tillgänglighet, något som kan vara positivt för framtida projekt. 
 
Vägverket bör framöver kunna erbjuda kommunerna upplägget med 
kompetensstöd i sin helhet. Eftersom kommunerna har kommit olika långt är 
det dock viktigt att kunna anpassa stödet till kommunens behov.  
 
En sammanfattande slutsats av projektet är att arbetsmetoden med att erbjuda 
kompetensstöd åt kommunerna fungerar väl som ett arbetssätt inom 
Vägverkets sektorsarbete. Metoden bör nu användas på övriga kommuner som 
inte kommit igång eller som har påbörjat arbetet men behöver stöd i vissa 
delar.  
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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 avåknings-
skydd. 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 dörr-öppnare 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 
automatisk dörröppnare. Vid utformningen av dörrar med automatisk öppnare är det 
viktigt att de ingående funktionerna placeras på rätt plats (se ovan), att manöver-
knappar kontrastmarkeras, att områden där dörrar slås upp markeras alternativt att 
dörrar förses med säkerhetssensorer, o. dyl.  
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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 precisions-
förmåga. 
 
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 färg-
system. 
 
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 nivåskilln-
aderna, 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. 
 
Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas. 
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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 undan-
röjas. 
 
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 talför-
bindelse 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, biluppställ-
ningsplatser 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 
trottoarkanten. 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 mark-
beläggning 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 rollator 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.  
 
Trappor bör förses med kontrastmarkering så att synsvaga kan uppfatta 
nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget och fram-
kanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp ges en ljushetskon-
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trast 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 ljushet gentemot omgivande ytor. Det bör vara möjligt att hålla i 
ledstången även förbi infästningarna. 
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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 meter, 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 undan-
röjas. 
 
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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