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Trafikverkets återrapportering 2015 avseende genomförandet av delmålen
utifrån ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 20112016, för verksamhetsåret 2014.
Trafikverkets arbete med genomförandet av de tre delmålen i funktionshinderspolitiska
strategin 2011-2016 för år 2014 redovisas enligt bilaga utifrån regeringsuppdrag beslutat
den 6 oktober 2011 1.
Trafikverket ska enligt uppdraget årligen redovisa sitt arbete med delmålen i en särskild
rapport till regeringen. År 2016 ska en slutredovisning lämnas för hela perioden 2011-2016.
Utgångspunkten för Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverkets arbete är
inriktningsmålet ”Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning” och de tre delmålen som myndigheterna har gemensamt:
1. Bytespunkter inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning
kunna användas av personer med funktionsnedsättning. 2011-2016 ska etapp 2 av nätet
åtgärdas.
2. Samverkan mellan berörda aktörer inom transportsektorn ska öka och effektiviseras för att
uppnå inriktningsmålet.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

3. Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har möjlighet att
använda transportsystemet ska öka.
De tre transportmyndigheterna har liksom tidigare samarbetat kring genomförandet av
delmål 2 och delmål 3. För delmål 1 har arbetet skett var för sig då myndigheternas uppdrag
och ansvar sett olika ut. Trafikverket redovisar bytespunkter gällande väg och järnväg,
busshållplatser och stationer.
Återrapporteringen av arbetet gör myndigheterna var för sig men samordnat mellan
myndigheterna. I bilaga redovisar Trafikverket delmålen var för sig med resultatredovisning
och summering/analys av resultat med slutsatser i den mån det kunnat göras. Det görs också
en framåtblick för kommande år där det är möjligt. Där lämnas även en beskrivning av
myndighetens arbete i övrigt som gynnar funktionshinderpolitikens genomförande.
Socialdepartementet kommer under 2015 att påbörja arbetet med en ny strategi för
kommande år, från 2016 och framåt. Inför det arbetet vore det önskvärt med tydligare
uppdrag till respektive transportmyndighet och med bättre matchning till ansvar och roller.
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Samråd har skett inom myndigheten och mellan myndigheter, med Myndigheten för
delaktighet samt funktionshindersrörelsen och transportsektorns aktörer via Trafikverkets
nationella RTAF-råd.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Malm. Föredragande har
utredare Lisa Salmi, avdelning Transportkvalitet, Plkva, varit. Under ärendets beredning
har samråd skett med Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Planering, Pär Gustafsson,
chef avdelning Transportkvalitet, Tiina Ohlsson, chef enhet Användbarhet, Per Wenner,
tillgänglighetsdirektör, Strategisk utveckling, samt berörda kollegor på enheten
Användbarhet.
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Trafikverket har regeringens uppdrag 1 att inom ramen för En strategi för genomförandet av
funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisa arbetet med de tre delmålen.
Arbetet redovisas årligen till regeringen i en särskild rapport innehållande genomförda
insatser och resultat. De tidigare redovisningarna lämnades 2012, 2013, 2014 och nu 2015.

Delmål 1
Bytespunkter inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad
omfattning kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Under
tidsperioden 2011-2016 ska etapp 2 av nätet åtgärdas.

Resultat 2014
Arbetet med att underlätta resandet för personer med funktionsnedsättning har fortsatt
under året inom det ansvarsområde som Trafikverket har. Det har bidragit till ytterligare
uppfyllelse av transportpolitikens tillgänglighetsmål och delmålen i den
funktionshinderspolitiska strategin, 2011–2016.

Prioriterat nät

Det sedan tidigare utpekade nationella prioriterade nätet består av järnvägen som stommen i
nätet och vägen med förgreningar utåt och inåt i landet såsom det beskrivits i tidigare
återrapporteringar. Inom ramen för det tidigare regeringsuppdraget ”Koll framåt”, som
slutredovisades 2009 ingick även flyg och sjöfart med flygplatser respektive terminaler,
båtlinjer och bryggor. Arbetet med den delen har inte ingått på senare år eftersom målen i
etapp 1 uppfylldes och myndigheterna sedan dess ombildats med förändrade uppdrag och
ansvar.
Trafikverkets ansvarsområde är järnvägsnätet inkluderande stationer och vägnätet med
busshållplatser längs statligt nationella och statligt regionala vägar. Där har arbetet fortsatt
med anpassning av bytespunkter i det nationellt prioriterade nätet för kollektivtrafik i
enlighet med den nationella planen för transportsystemet. På flera håll har nätet anpassats
utifrån respektive trafikförsörjningsprogram och då främst vad gäller busshållplatser. Det är i
linje med vad som redovisats för nätets och de ingående bytespunkternas fortsatta
utveckling. Det prioriterade nätet är dynamiskt och behöver kontinuerligt anpassas efter
ändrade förutsättningar. Den ursprungliga kartan har dock inte reviderats ännu.
Kollektivtrafiken är komplex och i ständig förändring. Det gäller såväl infrastruktur och
fordon som utbud, trafikering och organisation. Det kräver flexibilitet och nära dialog med
nätets aktörer och intressenter och en följsamhet med förändringar i samhället.
Trafikverkets uppgift enligt instruktionen är att verka för kollektivtrafikens utveckling och
förbättring av den för personer med funktionsnedsättning. Det ingår även att ge de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av
trafikförsörjningsprogrammen. I dem fastställs målen för den regionala kollektivtrafiken för
respektive län. Programmen är långsiktiga och strategiska och utgör grunden för hur
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kollektivtrafiken ska utvecklas i regionen. De är centrala i relation till
infrastrukturplaneringen, men också till andra utvecklingsfrågor som rör den regionala
tillväxten.
Planering av kollektivtrafikens utveckling behöver därför kopplas till såväl kommunala och
regionala som nationella planeringsprocesser för bland annat infrastrukturens utveckling.
Behovet av samordnade utvecklingsinsatser understryker vikten av dialog, samsyn och
samverkan mellan kollektivtrafikmyndighet, Trafikverket, upprättare av länsplaner och
andra planeringsansvariga.
Trafikverkets regioner har medverkat i dialoger och samverkansaktiviteter för att ge råd och
stöd gällande de regionala trafikförsörjningsprogrammens utformning och revidering.
Genom dialogerna har Trafikverket gett kunskapsstöd till myndigheterna om
infrastrukturens förutsättningar till exempel avseende kapacitetsutnyttjande av den statliga
transportinfrastrukturen. Trafikverket har även bistått med visst metodstöd för till exempel
tillämpning av fyrstegsprincipen, åtgärdsvalsstudier, tillstånds- och bristanalyser,
systemanalyser, trafikstrategier och samhällsekonomiska modeller.
Trafikverkets målsättning är att genom stödet till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
bidra till att kollektivtrafikplaneringen blir integrerad med samhällsplaneringen i övrigt. Det
är viktigt att de mål som formuleras av kollektivtrafikmyndigheten är realistiska och står på
en faktabaserad grund när det gäller infrastrukturens förutsättningar.
Under 2014 har Trafikverket medverkat i arbetet med att ta fram en ny vägledning som stöd
för upprättande av de regionala trafikförsörjningsprogrammen. Arbetet har skett inom
Partnerssamverkan för förbättrad kollektivtrafik och med Sveriges kommuner och landsting
som ansvarig aktör.

Stationer

Under 2014 har 4 stationer i det prioriterade nätet åtgärdats. För den här
sammanställningen väljer vi denna gång för tydlighetens skull att redovisa resultat både
enligt nationell transportplan och enligt den funktionshinderpolitiska strategin med 0-år
2011. Se figur 1. Enligt den nationella planen tar beräkningarna av antalet åtgärdade
bytespunkter sin utgångspunkt i ett tidigare regeringsuppdrag Koll framåt. Det betyder att
bytespunkter åtgärdade före 2011 ingår i etapp 1, alltså före funktionhinderspolitiska
strategins tid. Etapp 2 pågår under funktionshinderspolitikens år 2011-2016 och slutligen
etapp 3 enligt nationell transportplan 2016- 2021.
Trafikverket har påbörjat en reinvestering vad gäller trafikinformationsutrustningen på
stationer för att förbättra användbarheten för personer med funktionsnedsättning. Fasta
skyltar byts ut till tydligare, görs mer läsbara och blir bättre belysta. Införande av fler
pratorer, interaktiva terminaler med möjlighet att få information uppläst, har påbörjats. Se
även under rubrik Trafikinformation, sid 13.
Vid åtgärdande av stationer till fullt tillgängliga tillämpas EU-direktiv samt nationell
lagstiftning, liksom tidigare. Även om omfattningen av ombyggnationen inte alltid kräver att
EU-lagstiftning följs, så tillämpas det så långt det är möjligt.
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Busshållplatser

Längs det statligt nationella och regionala vägarna har enligt Trafikverkets planerings- och
uppföljningssystem, PULS, totalt 118 busshållplatser åtgärdats under 2014. Även här
redovisas resultaten utifrån de två olika modellerna enligt ovan. Se figur 1
Trafikverket följer övergripande krav, krav och råd för busshållplatser enligt Vägars och
gators utformning, VGU. Där finns fyra olika busshållplatstyper beroende på antal på- och
avstigande.

Bytespunkter i det prioriterade nätet
Antal åtgärdade

Busshållplatser

Stationer

före 2011

554

38

2011

22

12

2012

20

6

2013

35

6

2014

118

4

Totalt 2011-2014

195

28

Totalt tom 2014

749

66

Trafikverkets nationella plan ->2021
Mål 2016

800

75

andel uppnått

94 %

88 %

Mål 2021

2000

150

Andel uppnått

37 %

44 %

Funktionshinderspolitiska strategin
2011-2016
Mål 2016 (räknat från 2011)
Andel uppnått (räknat från 2011)

246

37

79 %

76 %

Figur 1. Åtgärdade bytespunkter samt mål utifrån nationell transportplan
resp. funktionshinderspolitiska strategin

Analys och fortsatt arbete
Under 2014 har ytterligare stationer och busshållplatser anpassats för personer med
funktionsnedsättning. Antal stationer är färre jämfört med tidigare år medan antalet
busshållplatser har fått en ökning. Av tabellen framgår att det är rimligt att uppfylla målen
fram till 2016, totalt 75 stationer respektive 800 busshållplatser. Det återstår alltså 9
respektive 51 i antal till funktionshinderpolitikens slutår. Därefter vidtar en 5 årsperiod fram
till 2021 då man i genomsnitt behöver åtgärda ca 240 busshållplatser/år respektive 15
stationer/år för att uppnå målet.
I den långsiktiga planen har det säkerställts att medel avsätts för att möjliggöra att uppsatta
mål kan nås inom planperioden Det vill säga att resterande antal busshållplatser och
stationer åtgärdas fram till 2021. I verksamhetsplaneringen avsätts medel till Trafikverkets
regioner för genomförande. För åtgärdande av stationer finns underlag framtaget angående
var brister och behov finns i landet för att underlätta arbetet. Det bidrar till konkretisering av
den långsiktiga planeringen till verksamhetsplaneringen. Motsvarande arbete gällande
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busshållplatser har påbörjas genom ett arbete med att lägga in busshållplatser och
hållplatslägen i den nationella vägdatabasen. Där används Samtrafikens hållplatsdata som
grund för att sedan succesivt lägga in nya uppgifter om varje hållplatsläge om hur de är
anpassade för personer med funktionsnedsättning. Genom det blir eventuelle brister
identifierade.
I den interna hanteringen på myndigheten har samordning och genomförande av åtgärder på
stationer förbättrats och effektiviserats genom att en planerings- och prioriteringsgrupp
inrättats. För att ytterligare förbättra den kvalitativa nivån och för att åtgärderna ska bli
enhetliga inom landet har en ”Funktionell grupp stationer” med representation från olika
verksamhetsområden inom myndigheten bildats. Det säkerställer bland annat att frågor och
åtgärder som gäller anpassning för personer med funktionsnedsättning omhändertas bättre.

Delmål 2
Samverkan mellan berörda aktörer inom transportsektorn ska öka och
effektiviseras för att uppnå inriktningsmålet
Samverkan med aktörer i transportsektorn sker på många olika sätt och i olika
konstellationer beroende på frågeställningar och gemensamma problem att lösa. Varken
Trafikverket eller Transportstyrelsen har något sektors- eller samordningsansvar. Inför 2015
har Sjöfartsverkets sektorsansvar avseende funktionshindrades behov tagits bort i verkets
instruktion.
Trafikmyndigheternas olika roller och ansvar för funktionshinderpolitikens genomförande
har under 2012/2013 diskuterats och beskrivits för Näringsdepartementet. Det finns behov
av förtydliganden men några besked har ännu inte kommit.
Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket inledde under 2012 ett arbete
tillsammans i syfte att skapa en samverkansmodell för att bedriva delmål 2 arbetet.
Förebilden var modellen från trafiksäkerhetsområdet, men har efter hand reviderat detta
utifrån nuvarande handlingsplan.

Resultat 2014:
En reviderad handlingsplan för arbetet med delmål 2 fram till slutredovisning 2016 togs fram
2014. Under året togs även en uppdragsspecifikation för en analysinsats fram. Uppdraget var
att inventera och sammanställa tillgängliga underlag inom områdena tillgängliga och
användbara bytespunkter samt fordon.
Analysrapporten lades fram för arbetsgruppen i december 2014. I rapporten listas den
tillgängliga statistik som kunnat identifieras avseende bytespunkter och fordon.
Statistikunderlaget är idag i många delar bristfälligt. Internt hos myndigheterna finns dock
en relativt bra bild av läget inom respektive ansvarsområde.
En modell för att identifiera samverkansaktiviteter har tagits fram och med hjälp av denna
har arbetsgruppen listat de aktiviteter som pågår idag. Därefter har de aktiviteter
identifierats där samverkan bedömts kunna effektiviseras eller öka.
I arbetsgruppen har under 2014 förutom myndigheterna även Jernhusen deltagit.
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Analys och fortsatt arbete
Inför 2015 har arbetsgruppen tagit beslut om att fortsätta utveckla modellen för
samverkansaktiviteter och fortsätta arbetet med att effektivisera samverkan mellan aktörer.
Arbetsgruppen har även utifrån reviderad handlingsplan valt att under 2015 utöka insatserna
mot de två målområdena ”tillgänglig och användbar information” samt ”tillgängliga och
användbara gångvägar”.
Mot slutet av uppdragsperioden planeras en resultatkonferens för att redovisa resultaten och
slutsatserna av uppdraget.

Delmål 3
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har möjlighet
att använda transportsystemet ska öka
Uppföljning av vad resenären med funktionsnedsättningar anser om möjligheten att kunna
använda transportsystemet och kollektivtrafiken redovisas med utgångspunkt från fyra olika
undersökningar:
•

Mätning av kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

•

Resvaneundersökning, RVU 2013 samt jämförelser med tidigare genomförda mätningar RVU
2012, RVU 2011 samt RES 2005/06.

•

Rivkraft Kollektivtrafik – en webbaserad undersökningspanel.

•

Europabarometer 420, som är Europeiska Kommissionens uppföljning om
passagerarrättigheter utifrån passagerarförordningarna.

Genomförande och resultat 2014
Mätning av kollektivtrafikens användbarhet för personer med
funktionsnedsättning

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla modellen för mätning av användbarheten i
kollektivtrafiken för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Arbetet genomförs
gemensamt av Trafikanalys, Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket samt
konsulter från Stelacon AB. Användbarhet definieras här såsom ”möjligheten att på ett
ändamålsenligt, tillfredsställande och effektivt sätt nyttja kollektivtrafik”. Modellen är
framför allt avsedd för uppföljning av användbarheten över tid.
För att få en geografisk spridning har observationer genomförts i Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna, samt i två anonyma medelstora städer. Nio grupper av
funktionsnedsättningar är representerade: hörselnedsättning/dövhet, astma/allergi,
mage/tarm, rörelsenedsättning, synnedsättning/blindhet, utvecklingsstörning, ångest/oro,
dyslexi samt ADHD.
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Modellen tar hänsyn till flera dimensioner av användbarhet i kollektivtrafik och omfattar,
utöver funktionsnedsättning, även resmoment, trafikslag, ort, och regionalt/långväga
resande. Alla trafikslag inkluderas, buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, färja och flyg.
För att få en geografisk spridning har observationer genomförts i Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna, samt i två medelstora städer. De trafikslag som ingår i studien är
tunnelbana, spårväg, pendel-/regiontåg, stadsbuss och sjötrafik i den regionala trafiken, samt
buss, tåg, färja och inrikesflyg i den långväga trafiken.
Observationer av variablerna har samlats in genom resor i kollektivtrafiken, besök på
resecentra, bedömningar av webbdesign och trafikplanerare, samt telefonundersökning av
kundtjänst. Observationerna har i möjligaste mån utförts på ett objektivt sätt som går att
upprepa. Variablerna kan anta värdena 1 eller 0, beroende på om villkoret för användbarhet
uppfylls eller inte. Observationernas medelvärde beräknas, viktas och summeras för att
slutligen anta värden mellan 0 och 100, där 0 motsvarar ingen användbarhet, och 100 en
fullgod användbarhet. Med ”fullgod” ska här förstås ”enligt de antagna mätvariablerna”.
Det behöver poängteras att antalet observationer sätter begränsningar för hur detaljerade
och nedbrutna indexen kan bli. Det är till exempel inte möjligt att presentera långväga
resande per trafikslag, och inte heller bryta ned index per funktionsnedsättning och
resmoment eller liknande dubbla nedbrytningar. Indexen ska ses som aggregerade tal,
sammansatta av ett stort antal variabler som var och en mäter olika aspekter av resandets
användbarhet.
En första mätning genomfördes 2013 och under 2014 har en uppföljning genomförts som
bygger på det bakgrundsmaterial som togs fram 2013. Nytt för i år är att observationerna
viktas ihop enligt en ny modell. Den tar hänsyn till skillnader i resvanor och trafikslag mellan
orterna, hur resmoment förhåller sig till varandra, hur långväga och regionalt resande
förhåller sig till varandra, samt hur vanligt förekommande de olika
funktionsnedsättningarna/diagnoserna är i befolkningen.

Resultat

Mätningen under 2014 visar att totalindex för användbarheten gällande regionala resor har
minskat jämfört med 2013 års mätning, index 54 respektive 46. Motsvarande totalindex för
långväga resor har ökat, index 60 för mätår 2013 respektive 73 för år 2014. Fjolårets siffror är
dessutom omräknade och viktade utifrån en ny modell och får ses som en ny startpunkt för
kommande mätningar. Det betyder att förändringarna inte är statistiskt
säkerställda och att de två årens resultat ska tolkas med stor försiktighet. Se figur
1. Arbete pågår med att minska osäkerheten och att statistiskt säkerställa resultaten. Se
fullständig kommande rapport på Trafikanalys hemsida, www.trafa.se
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Figur 2. Användbarhet i totalt regionalt resande jämfört med långväga resor. OBS, förändringar är inte statistiskt
säkerställda.

Förändringar i index mellan åren kan ha olika orsaker, varav några hänger ihop med
slumpmässighet i observationerna:
• Omvärldsfaktorer
• Observatören har ändrat sin bedömning
• Observatören har bytts ut
• Användbarheten har faktiskt förändrats
För kommande mätningar är det nödvändigt att reducera osäkerheten som är relaterad till
observatörerna och deras sätt att observera, så att mätningen ska återspegla faktiska förändringar i
resandesituationen. Omvärldsfaktorer är svårare att åtgärda, men hanteras delvis genom att upprepa
undersökningen vid ungefär samma tidpunkt på året.
Ju färre variabler per delindex, och ju färre observationer per variabel, desto större osäkerhet i resultatet.
Antalet variabler per delindex framgår av bakgrundsmaterialet 2. Antalet observationer per variabel och
osäkerhetsmått kommer att publiceras senare i rapporten.
Ny mätning kommer att genomföras hösten 2015 och det kommer att behövas fler mätningar
för att säkra modellen och se säkrare tendenser till förändringar av användbarhet över tid.

RVU 2013

Den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige, startade 2011 och kommer att på till
och med 2014. Den handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resor görs,
vilka färdsätt som används och vad syftet/ärendet är för resan.
Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomförds med hjälp av
telefonintervjuer och ett datoriserat intervjuformulär. Mätningarna är jämförbara över tid
Bilagan till Trafikanalys PM 2013:5,
http://www.trafa.se/sv/Projekt/Regeringsuppdrag/Maluppfoljning/Kollektivtrafikens-anvandbarhet/
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och samma metod har använts vi de olika tillfällena. Undersökningen pågår dagligen under
tidsperioden. Förutom en kartläggning av befolkningens förflyttningar ingår också bland
annat frågor om tillgång till internet, distansarbete, arbete under resa samt deltagande i teleoch videokonferenser.
Data om resvanor ger viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och
regionala trafikpolitiken, för utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för
trafiksäkerhetsarbetet och för forskning och utveckling kring människors resande och
kommunikationsmönster.
Resultat RVU 2014

Resultaten för RVU 2013 har analyserats och jämförts med resultaten från RVU 2012, RVU
2011 och RES 2005/06. Trafikanalys har genomfört undersökningen. Fokus har varit på
skillnader mellan samtliga svarande jämfört med som svarat att de har någon
funktionsnedsättning. De åtta frågor som handlar om funktionsnedsättningar berör syn,
hörsel, allergi och rörelseförmåga.
1175 personer (21 %) av totalt 5541 svarande anger att det har någon form av
funktionsnedsättning (2013). Av dem anger 68 % att de har rest under mätdagen jämfört
med gruppen samtliga, som rest till 76 %. Trenden håller i sig genom åren och fortfarande
reser personer med funktionsnedsättning mindre än övriga och minst reser de med
rörelsenedsättning tätt följda av de med synnedsättning. Se figur 2
Bortfallet vid mätningarna är stort de senaste åren och det är enligt Trafikanalys ett allvarligt
bekymmer. På sikt bör man se över om det finns metoder för att minska de negativa effekter
som bortfallet medför. Vid bearbetningen av data görs efterstratifiering. Det innebär i det här
fallet att de svar som lämnas i undersökningen ges vikter så att svaren per region-könåldersgrupp totalt får vikter som svarar mot hela populationen. På så sätt undviks de
systematiska fel som ges av att det är olika svarsandelar i olika regioner, köns- och
åldersgrupper.
Deltagandet i undersökningarna under åren som redovisas har sett ut som följer:
2005/06: 68 % deltog i intervju
2011: 43 % har deltagit i intervju (viktad andel, efter region och ålder)
2012: 47 % har deltagit i intervju (viktad andel, efter region och ålder)
2013: 41 % har deltagit i intervju (viktad andel, efter region och ålder)
Andel som rest under mätdagen
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Figur 3. Andel som rest under mätdagen.
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Vid val av färdmedel är personbil som förare fortfarande det mest frekventa färdsättet,
därnäst gående till fots och samma resmönster gäller för alla. Därefter kommer kollektiva
färdmedel (buss, tåg, spårvagn, t-bana) och personbil som passagerare.
För personer med funktionsnedsättning är det vanligaste ärendet för resan fortfarande
fritidsaktivitet/besök medan det för hela gruppen är resa mellan bostad och arbete.
Det finns en trend med minskande resande. Åtminstone för ”alla” är minskningen större än
osäkerheten i skattningarna och därmed signifikant. För personer med funktionsnedsättning
är osäkerheten större då det är färre respondenter i den gruppen. Men trenden är totalt sett
densamma för alla. Att mönstret är något annorlunda för vissa grupper av personer med
funktionsnedsättning ska man inte fästa så mycket avseende vid då antalet svarande där är
ännu färre per grupp och osäkerheten för enskilda år därmed större.

Rivkraft Kollektivtrafik

Rivkraft är en webbaserad undersökningspanel bestående av ca 1500 personer med
funktionsnedsättning i Sverige och ägs av Myndigheten för delaktighet. Deltagarna i panelen
är 16 år och uppåt och svarar på frågor med olika teman om hur de upplever sin vardag.
Frågor ställs fyra till sex gånger per år med olika teman.
Frågor om kollektivtrafikresor med buss, tåg, tunnelbana, färja/fartyg/båt, flyg samt bilresor
ställdes under hösten 2014. Svarsfrekvensen var 70 %. Motsvarande undersökning
genomfördes våren 2013.

Resultat Rivkraft

En tredjedel av de svarande åker kollektivt åtminstone någon gång i veckan. 15 % gör det
varje dag och 19 % någon gång i veckan. 22 % åker aldrig kollektivt och drygt hälften av dem
anser att kollektivtrafiken inte är tillgänglig vilket motsvarar 12 % av hela målgruppen. De
anger främst problem med att ta sig ombord eller att funktionsnedsättningen inte gör det
möjligt att åka kollektivt. Bland dessa finns mer osynliga funktionsnedsättningar som
allergier och elöverkänslighet.
47 % av dem som åker kollektivt uppger att vill kunna resa kollektivt oftare än vad de gör
idag, inom vissa grupper upp till 60 %. Bland den som svarade att de har stora hinder i
vardagen ville 54 % kunna åka kollektivt oftare.
8 % är mycket nöjda med hur kollektivtrafiken fungerar. 53 % är ganska nöjda, 25 % ganska
missnöjda och 9 % mycket missnöjda. Ju större hinder man upplever att man har i vardagen
desto mer missnöjd är man med hur kollektivtrafiken fungerar. Uppfattningarna om
kollektivtrafiken är i princip desamma som året innan.
Förslag på vad som krävs för förbättringar är tydligare och enklare information, att det ska
bli lättare att köpa biljetter samt bättre tillgänglighet på hållplatser och perronger. Men det
finns också önskemål om bättre service och bemötande samt bättre tillgänglighet på
fordonen.
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Personer med synnedsättning upplever sig ha mest problem och många efterlyser
förbättringar på de flesta områdena. För personer med nedsatt rörelseförmåga handlar det
främst om förbättrad fysisk tillgänglighet.
Tunnelbana och spårvagn är de kollektiva färdmedel som anges fungera bäst.
Hela resultatsammanställningen finns på Myndigheten för delaktighets hemsida,
www.mfd.se

Europabarometer 420

Europeiska kommissionen har i december 2014 publicerat resultatet av en undersökning om
användande av transporttjänster och medvetenhet kring passagerarrättigheter för alla typer
av transport, såsom flyg, järnväg, båt, färja samt långfärdsbuss. Några frågor i
undersökningen har handlat om reseassistans för personer med funktionsnedsättning eller
nedsatt rörlighet.
Deltagarna i undersökningen fick svara på frågan om de någon gång i samband med resa
begärt assistans för egen del eller för någon annan med funktionsnedsättning eller nedsatt
rörelseförmåga. Totalt i Europa var det 7 % som hade gjort det. Fördelningen mellan
trafikslag var följande: Flyg 3 %, tåg 3 % och långfärdsbuss 1 %.
Passagerna som hade begärt assistans fick även svara på frågan hur nöjda de var med
servicen. Graden av nöjda kunder var hög, 41 % sa att de var mycket nöjda och 40 % var
ganska nöjda, så totalt var 81 % av passagerna nöjda med assistansen.
Rapporten (på engelska) och ett faktablad (svensk text) finns under länkarna nedan:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_420_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_420_fact_se_sv.pdf

Resultat av andra genomförda insatser som gynnar
funktionshinderspolitiken
Förordning 2001:526 – det interna myndighetsarbetet
Den tidigare handlingsplanen för det interna myndighetsarbetet med lokaler, webbtjänster,
skriftlig information och korrespondens, telefoni, personalfrågor, inköp och upphandling har
följts upp utvärderats 2014. När det gäller personal- och lokalområdet har ambitionen varit
hög men av det som planerats har inte allt kunnat genomföras. Inom telefoni området har
den egna texttelefonen avvecklats och ersatts med telefonnummer att ringa till de nationella
text-, bildtelefoni och Tele Tal. Det som rör skriftlig information och korrespondens samt
webtjänster är målen i princip fullgjorda.
Enkäten från Myndigheten för delaktighet med öppna jämförelser mellan myndigheterna för
2014 visar på en viss förbättring av resultatet jämfört med året innan.
Under året har en revidering av handlingsplanen med nya högre uppsatta mål påbörjats och
den beräknas vara klar under våren 2015.
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TSD PRM
Trafikverket har deltagit i arbetet i egenskap av infrastrukturförvaltare med att revidera de
tekniska specifikationerna för driftskompabilitet rörande personer med
funktionsnedsättning, TSD PRM. Arbetet har pågått under året och den nya versionen antogs
hösten 2014 och börjar gälla 1 januari 2015.
Syftet är att säkerställa att Europeiska unionen, EU, och dess medlemsstater på
järnvägsområdet uppfyller sina skyldigheter enligt FN-konventionen om funktionshindrades
rättigheter.
Nyordningen ställer krav på att medlemsländerna ska ta fram en ”Inventory of Assets, IoA,
som kortfattat innebär:
• Identifiering av hinder för tillgänglighet
• Tillhandahållande av information
• Övervakning och utvärdering av de framsteg som görs inom området
IoA innebär att det för stationer och fordon ska finnas uppgifter om hur de ska vara
anpassade för personer med funktionsnedsättning. Uppgifterna ska sammanställas i en
gemensam europeisk förteckning där användare ska kunna få information om hur tillgänglig
en station eller ett fordon är. Syftet med detta är att ERA/Kommissionen ska kunna följa hur
arbetet med tillgänglighetsanpassning fortskrider i medlemsländerna.
Medlemsstaterna måste ta fram nationella implementeringsplaner för genomförande som
ska ange i vilken takt existerande fordon och anläggningar kommer att anpassas. De ska
innehålla strategier, prioriteringar och kriterier för stationer och fordon som ska byggas om
eller uppgraderas.
Det finns i dagsläget inga instruktioner om hur detta arbete ska genomföras eller vilken
myndighet som kommer att få ansvaret. Trafikverket som infrastrukturförvaltare och delvis
stationsförvaltare kommer att ingå i samverkan med järnvägsföretag och andra
stationsförvaltare.

Ledsagning tåg - buss
Trafikverket har tillsammans med Jernhusen bedrivit stationsledsagning på ett stort antal
stationer i landet med Riksfärdtjänsten AB som utförare. Under året har nya kunder
tillkommit, bland annat Skånetrafiken och Kalmar Läns Trafik.
Antal genomförda ledsagningar under 2014 är totalt 15 881. Jämfört med år 2013 ledsagades
17 168, år 2012 – 14 321 samt år 2011 – 13 990 samt år 2010 – 16 124. Det kan konstateras att
2013 var ett toppår och att antalet minskat något till 2014. Det går inte att dra några säkra
slutsatser om skillnader mellan åren så långt.
Antalet kundsynpunkter på tjänsten är fortsatt på en låg nivå, totalt 31 ärenden har inkommit
under året varav 26 gäller ledsagningen. Övriga handlar om synpunkter på infrastruktur och
trafikföretag.
Internationell ledsagning för personer med funktionsnedsättning har hanterats i ett projekt
som UIC 3, internationella järnvägsunionen, driver. Det sker genom ett internationellt

3

UIC=Union Internationale des Chemins de fer
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bokningssystem som för närvarande hanteras av Trafikverket. Eftersom Sverige ligger i
utkanten av Europa är antalet beställningar relativt blygsamt, ca 50 ledsagningar/år.
Med anledning av att nya kunder anslutit sig nya till ledsagningstjänsten har under år 2014
16 nya mötesplatser för ledsagning tillkommit på järnvägs- och busstationer.

Ledsagning månadsvis 2010-2014
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Figur 4. Ledsagningar månadsvis 2010-2014

Trafikinformation
Trafikverket arbetar fortsättningsvis systematiskt för att förbättra trafikinformationen, både
för trafikanter på väg och för tågresenärer. En väsentlig del av verkets
trafikinformationsstrategi handlar om att erbjuda data/information till externa aktörer. Det
handlar om bland annat om media och tjänsteutvecklare samt att för övrigt stimulera en
kommersiell tjänstemarknad. Målsättningen är att dessa aktörer sedan ska kunna erbjuda
olika typer av tjänster till trafikanter och resenärer. I år har vi etablerat ett så kallat öppet
API, Application Programming Interface, som underlättar att dela med sig data på ett
kontrollerat sätt. Det bidrar till att marknadsaktörerna enklare kan erbjuda nya kommersiella
tjänster under de närmaste åren.
Under 2014 har de nya automatiska utropen genomförts på samtliga stationer utom på
Göteborgs station och pendeltågssträckan Göteborg - Alingsås. Det kommer att ske under
våren 2015. Utropen genomförs numera med bättre ljudkvalité och det är därmed lättare att
höra. Samtidigt med digitalisering av utropen arbetas det med att förändra utropsmallarna så
att utropen kommer att bli kortare, tydligare och med fokus på störningarna. Det innebär att
utrop som inte har betydelse för trafiken kommer att tas bort och ersättas av tydligare
budskap vid t.ex. förseningar. Under 2015 kommer även vissa utrop att kompletteras med
engelska utrop. Detta nya sätt att genomföra trafikinformation på våra stationer kommer att
synkroniseras med utvecklingsplanen för införandet av fler ”pratorer”, interaktiva
terminaler, som kommer att installerats under kommande år. Pratorn är en utrustning som
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ger hörbar och visuell information om kommande avgångar för främst personer med syn- och
hörselnedsättningar.
Under 2012 genomförde Trafikverket en omfattande inventering av
trafikinformationsutrustning på stationerna. Under 2014 har kompletteringar av
trafikinformationsutrustning genomförts på flera stationer och arbetet fortsätter nu med
resterande stationer. Se även under delmål 1, stationer.
Trafikverket har under 2014 infört ett nytt arbetssätt där information i form av
trafikinformationsmeddelanden skickas till tidningsredaktioner vid störningar. Dessa kan
sedan använda informationen i sina web-tidningar eller andra tjänster med syfte att
resenärer och trafikanter snabbt och via fler kanaler kan få information om aktuellt läge.
Detta har fungerat mycket väl och har etablerats i hela landet.

Praktikantprogram
Trafikverket deltar fortsättningsvis som statlig myndighet i genomförandet av
praktikantprogrammet för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen är sammanhållande utifrån uppdrag från regeringen.
Praktikantprogrammet bedrivs till oktober 2015 och ska ge deltagarna erfarenhet av arbete
inom statliga myndigheter och förbättra möjligheter till framtida arbete, med eller utan
lönesubvention.
Trafikverket lämnade under 2013/2014 in 12 kompetensprofiler till Arbetsförmedlingen där
önskvärd kravprofil beskrivits. Arbetsuppgifternas art är arkivarbete, administrativa
uppgifter, verksamhetsuppföljning, ekonomi, etc.
Under 2014/2015 har Trafikverket så här långt lämnat in fyra kompetensprofiler och
kommer att lämna in ytterligare två i januari månad. De nya platserna beräknas tillsättas i
januari 2015. Deltagande verksamhetsområden från Trafikverket är Samhälle, Investering,
Stora projekt, Underhåll, Järnvägsskolan, IT, Central funktion, Trafikledning och Förarprov.
Arbetsförmedlingens uppgift är att göra en matchning mot lämplig person utifrån
kompetensprofilerna. Varje praktikant har en handledare som introducerar personen i
uppgifterna och på arbetsplatsen och ser till att uppgifterna anpassas efter personens behov.
Arbetsförmedlingen finns som stöd under arbetsperioden och tillhandahåller eventuella
hjälpmedel.
Uppföljning så här långt visar att det i stort sett fungerat bra. En praktikplats avslutades då
det inte fungerade men i övrigt verkar alla vara nöjda och en plats blev förlängd.

Standardisering
Trafikverket har deltagit i olika standardiseringssammanhang inom funktionshinderområdet
i transportsystemet, bland annat:
•

SIS/TK 453, Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö.

•

SIS/TK 344, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
Den här tekniska kommittén omfattar ett antal arbetsgrupper, bland annat
syn/orienteringsstöd, rullstolar och kognition.
Här föreslås bildandet av arbetsgrupper för ledstråk och taktila plattor, skyltar, etc.
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•

CEN-standard för tillgänglighet på järnvägsstationer och tåg för personer med
funktionsnedsättning. Den bygger på EU-lagstiftning TSD PRM och kommer att
publiceras under 2015.

Jämställdhet/mångfald och arbetsmiljö
Trafikverket behandlar frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor i en mångfaldsplan
tillsammans med frågor om diskriminering. Syftet är att på ett systematiskt sätt kunna leda,
styra, stödja och följa upp arbetet om ökad jämställdhet och ökad mångfald bland
medarbetare inom myndigheten. Arbetet är integrerat i all verksamhet och följs upp med
övrig verksamhetsuppföljning.
För att öka kunskapen om Jämställdhets- och mångfaldsfrågor diskuteras dessa årligen på
arbetsplatsträffar.
Trafikverkets arbetsmiljö- och hälsoarbete har som utgångspunkt att arbetsförhållanden ska
lämpa sig för alla arbetstagare. Chefer bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete tillsammans med
sina medarbetare som bland annat bidrar till att skapa en inkluderande kultur och
arbetsplats där olikheter ses som en tillgång. Skyddsrond genomförs på varje enhet med klart
uppsatta mål och tider för när åtgärderna ska vara genomförda samt när uppföljning ska ske.
Uppföljning via Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (Jämix) sker årligen avseende
medarbetares karriärmöjligheter, sjukfrånvaro, föräldraledighet, tillfällig vård av barn,
sysselsättningsgrad och utbildning av medarbetare.
Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning, MMI, som följs upp med
handlingsplaner och åtgärder på arbetsplatserna. Den senaste mätningen genomfördes 2013
och resultatet på Trafikverksövergripande nivå har förbättrats sedan mätningen innan.

Barnperspektiv
Trafikverket genomför undersökningar kring barns skolvägar vart tredje år med början år
2000. Därmed har vi en god kunskap kring hur barnen tar sig till skolan och hur de olika
färdsätten utvecklas. Det kan konstateras att allt färre barn går eller cyklar till skolan och får
istället skjuts av föräldrarna. Skolvägen upplevs som mindre säker och trygg än i tidigare
mätningar. Föräldrar följer i allt högre grad sina barn till skolan eller hållplatsen. Men det är
också så att allt färre barn behöver vistas vid vägar där det är 90 km/tim och förekomsten av
hållplatsfickor och väderskydd fortsätter att öka.
Kunskapen om barns fritidsvägar är däremot ringa och därför genomfördes en undersökning
kring barns fritidsvägar i slutet av år 2014. Resultaten kommer att sammanställas under
våren 2015.
För andra året i rad har Trafikverket, Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting
arrangerat den ”Nationella arenan för barns och ungas delaktighet i fysisk planering”. Arenan
är en samlingsplats för alla som vill medverka till att förverkliga dessa rättigheter.
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Nordiskt samarbete
Det Nordiska samarbete som pågår sker inom ramen för Nordiskt vägforum, NVF, utskott
universell utformning/tillgänglighet med samtliga Nordiska länder som deltagare. Arbetet är
upplagt som möten där man delger och utbyter erfarenheter mellan varandra samt genomför
studiebesök och seminarier. De konkreta arbetsområdena för hela fyraårsperioden till 2016
är:
•

Öka intresse för tillgänglighet för alla och universell design i vägsektorn

•

Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling mellan länderna

•

Universell design gällande underhåll

•

Vinterväghållning

•

Följa och påverka materialutveckling, teknologier, och lösningar

•

Påverka fackbranscher att tänka universell design

•

Arbetet med den stora avslutande Via Nordica-konferensen i Trondheim 2016 har
påbörjats.

Forskning och innovation
•

Det pågår ett 4-årigt doktorandprojekt ”Shared space och
perceptuella/kognitiva funktionsnedsättningar” som nu är inne i det andra av
tre steg. Tidigare har pilotförsök genomförts och nu har ytterligare 40 test
genomförts. Samtidigt har inledande dataanlyser på de genomförda testen påbörjats.
Projektet löper enligt plan och beräknas avslutas 2016. Studien förväntas öka
kunskaper angående utformning av trafikmiljöer för gående med kognitiva
funktionsnedsättningar. De färdiga resultaten kommer att tas om hand i utformningsoch planeringsdokument.

•

Trafikverket har under flera år finansierat ett forskningsprojekt som
heter ” Mätningar möjliggör framtidens järnväg för alla” där Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Stockholms Universitet har varit
utförare. Med den metod som utvecklats kan man bedöma i vilken utsträckning
passagerare med funktionsnedsättning kan använda järnvägen som en del av hela
resan. De mätmetoder – särskilt där människan är en nyckelkomponent i
mätsystemet - som tagits fram kommer att kunna ligga till grund för en objektiv
utvärdering av tillgänglighet. Mätningarna kommer också att kunna användas för att
rikta förbättringarna mot de områden där de har störst positiv inverkan. Med hjälp av
de metoder som utvecklats inom projektet kommer de mätningar som gjorts kunna
användas för beslutsfattande om vilka åtgärder som bör göras för att få ett
spårtransportsystem som är mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

•

En experimentell studie av taktila bilders utformning och pollares placering
vid gångpassager har genomförts och avslutats. Studiens resultat blev klara i
december 2014.
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•

En publikation gällande utformning med hänsyn tagen till synsvaga och
blinda är under framtagande. Den ska ge råd om utformning och utgår från underlag
i VGU, Vägars och gators utformning, rapporter om kontinuerliga ledstråk,
ljushetskontraster och om pollare. Det är forskning som har bedrivits i samarbete
med vid Lunds tekniska högskola och utifrån slutlig ISO-standard om "Tactile
walking surface indicators". Publikationen beräknas vara klar i början av 2015.

•

En idébok/exempelsamling om utformning med hänsyn till ALM 2 som ska
ge goda exempel på utformning av trafikmiljön på statens allmänna vägar och med
hänsyn till Boverkets föreskrift BFS 2011:5, ALM 2. Det baseras på kunskap som
byggts upp under många år i tidigare projekt, vid kurser, forskning m.m. i samarbete
med Lunds tekniska högskola. Publicering beräknas i början av 2015.

•

En motsvarande idébok/exempelsamling om utformning med hänsyn till
BFS 2011:13 HIN 3 kommer att tas fram under 2015.

Samråd
Trafikverkets viktigaste samråd gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning i transportsystemet sker i RTAF-rådet, både nationellt och regionalt.
Där finns åtta olika funktionshindersorganisationer, de viktigaste aktörerna i
transportsektorn samt ett antal myndigheter representerade. Möten avhålls cirka fyra gånger
per år kombinerade med studiebesök i verkligheten när det finns något intressant att studera.
Under 2014 har bland annat frågor om ”tysta utrop” på järnvägsstationer, snöröjning av
plattformar, ledsagning och färdtjänst behandlats. Rådet har haft besök från bland annat
Konsumentverket, Myndigheten för delaktighet, Trafikanalys och Swedavia.
Studiebesök genomfördes under 2014 i Borlänge och hur man leds i ett naturligt ledstråk från
Borlänge centrum till resecentrum.
För samråd i europeiska frågor gällande personer med funktionsnedsättning sker det med
European Disability Forum, EDF genom Trafikverkets medlemskap i UIC, den
internationella järnvägsunionen. Samråd sker ungefär 2 gånger/år under ledning av UIC.
Frågor som behandlats detta år har rört ledsagning och passagerarrättigheter på järnväg.
Samarbeten gällande tolkning och koordinering av TSD PRM, EU-regelverket, sker löpande
med Transportstyrelsen och Jernhusen.

Sammanfattningsvis har många aktiviteter pågått för att under år 2014 förbättra
tillgängligheten och användbarheten för personer med funktionsnedsättning i
transportsystemet. Trafikverket har bidragit med många åtgärder som i förlängningen och
tillsammans med vad övriga aktörer genomfört har förbättrat transportsystemet för alla. I
den nu gällande nationella transportplanen 2014-2025 är den uttalade ambitionen att
uppfylla funktionshinderspolitikens delmål till 2016.
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