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1. Inledning

Vägverket Region Norr har i samarbete med Luleå Kommun 
genomfört en förstudie av tillgängligheten för funktionshin-
drade i Luleå tätort under höst- och vinterförhållanden. 

Detta har skett genom att inventeringar av tillgängligheten har 
ägt rum i enlighet med den metodik som återfinns i Svenska 
Kommunförbundets idéskrift Tillgänglig Stad (ISBN 91-7289-
143-2) både under höst- och vinterförhållanden.

Denna förstudie utgör en första del av pro-
jektet ”Tillgänglighet Vintertid – Visions-
stad Luleå”. Förstudien omfattar en till-
gänglighetsinventering och analys som 
ska utgöra underlag till en FUD-ansökan 
som ska lämnas in under hösten 2005.

Bild 1: Idé PM daterat 2003-11-11

 

1.2. BAKGRUND OCH SYFTE

Tillgänglighet är en fråga om att kunna röra sig fritt, att kunna 
komma in och ut ur byggnader, att kunna orientera sig och ta 
del av det som sker, om att kunna vistas i alla miljöer utan att 
ta skada. 

Tillgänglighet handlar om att kunna få del av information, 
att ha tillgång till massmedia och litteratur, att kunna gå på 
posten eller restaurang. Tillgänglighet är också en fråga om 
att kunna använda allmänna kommunikationer och få den ser-
vice man behöver trots det snabba tempot i omgivningen. Inte 
minst viktigt är det att den fysiska miljön är tillgänglig; att 
gator och vägar kan nyttjas av alla. Kollektivtrafiken ska vara 
tillgänglig och utgöra ett gott alternativ när en resa ska ge-
nomföras. 

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken säger 
att alla hinder som är lätta att åtgärda ska vara borta senast 
år 2010. Ett av målen med planen är att människor med funk-
tionsnedsättningar och i alla åldrar ska kunna bli fullt delak-
tiga samhällslivet. Det handikappolitiska arbetet ska inriktas 
på att identifiera och undanröja hinder för sådan delaktighet.

Barn, äldre och funktionshindrade är mer utsatta än andra i 
transportsystemet. Därför står det i Vägverkets dokument att 
just dessa grupper ska vara dimensionerande i all planering.

Speciellt under vintertid finns det risk att dessa grupper ute-
stängs från transportsystemet. Övervägande delen av åtgär-
der, lösningar och förbättringsförslag är än så länge baserade 
på väderleksförhållanden där barmark råder. 

I dagsläget finns det inte heller undersökningar som pekar på 
skillnader i tillgänglighet höst och vintertid. Drift och under-
hållets betydelse för tillgänglighet vintertid är endast under-
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sökt i begränsad omfattning. Goda resultat finns dock att tillgå 
exempelvis i DRIVA projektet  vilket bör utvecklas. 

Projektets syfte är att verka för en ökad tillgänglighet vinter-
tid för barn, funktionshindrade och äldre.

Projektets mål är att i Luleå kommun i norrbottens län genom 
demonstrationsprojekt undersöka vilka åtgärder som förbätt-
rar tillgängligheten för barn, funktionshindrade och äldre vin-
tertid. 

Som delmål kan följande identifieras:
• Skapa en bild över hur barn, funktionshindrade och 

äldre upplever tillgängligheten vintertid
• Identifiera lämpliga åtgärder (både vad gäller fysiska 

åtgärder och drift och underhåll) vilka främjar tillgäng-
ligheten vintertid för barn, funktionshindrade och äldre

• Implementering av föreslagna åtgärder 
• Säkerställa åtgärdernas effekt genom noggranna för- 

och efterstudier 

Projektet är tänkt att bedrivas i form av ett dialogprojekt med 
berörda parter och allmänheten. Brukargrupperna ska invol-
veras i arbetet i ett tidigt skede och samarbete med dessa ska 
formaliseras.

Projektet har också ett uttalat mål att verka för att finna, prö-
va samt säkerställa resultat från alternativa fysiska åtgärder 
samt drift och underhållsmetoder. 

Denna förstudies syfte är att åskådliggöra tillgängligheten 
under hösttid (barmark) och vintertid (snö och is) samt analy-
sera skillnaden. 

1.3 METODIK
Under hösten 2004 samt vintern 2005 har det genomförts in-
venteringar av tillgängligheten i Luleå tätort. Inventeringarna 
är utförda i enlighet med den metodik som återfinns i Svenska 
Kommunförbundets idéskrift Tillgänglig Stad (ISBN 91-7289-
143-2). 

Höstinventeringen har ägt rum i oktober 2004. Vinterinvente-
ringen har ägt rum i februari 2005.

Inventeringarna har till stor del koncentrerats på tillgänglig-
het för rörelsehindrade och synskadade, dvs de dimensione-
rande förmågorna 1-3 och 4-5 enligt idéskriften Tillgänglig 
stad. Analysen omfattar besiktning på platsen, inklusive do-
kumentation med foto, och problembeskrivning.

Inventeringen som genomfördes under hösten har syftat till 
att beskriva tillståndet under barmarksförhållanden. Vinter-
inventeringen beskriver förhållanden där marken är helt snö-
belagd bortsett från enstaka stråk eller ytor med markvärme.
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1.4 OMFATTNING HÖSTINVENTERING

Karta 1: Stråk i centrala 

Luleå som inventerats 

hösten 2004

±

0 200 400100 m

INVENTERADE STRÅK
HÖSTEN
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Höstinventeringen omfattar huvuddelen av väg- och gatunätet 
i Luleå centrum samt en förbindelselänk till ett par målpunk-
ter i ett av ytterområdena – Örnäset (ej möjligt att inkludera på 
flygbilden ovan). 

Området inkluderar flera olika typer av väg- och gatumiljö-
er, flera äldreboenden, viktiga målpunkter som t ex sporthall, 
simhall, affärer och annan serviceverksamhet.

Sammanlagt har 447 länkar och 244 korsningspunkter inven-
terats. 

Områdesavgränsningen är gjort för att erbjuda möjlighet till 
åtgärder i olika väg- och gatuområden i ett senare skede. Där-
för är exempelvis delar av Örnäset inkluderat i förstudien. 
Därmed täcks även ett närområde med koppling mot centrum-
miljö in i områdesavgränsningen. 
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1.5 OMFATTNING VINTERINVENTERING

Karta 2: Område/stråk, 

i centrala Luleå, som in-

venterats vintern 2005

±

0 200 400100 m

INVENTERADE STRÅK
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Vinterinventeringen har omfattat en mindre del av väg- och 
gatunätet inom områdesavgränsningen och avgränsats till 
centrummiljön.  Inventeringen under vintertid har fokuserat 
på olika slags problem eller hinder i olika utvalda områdesty-
per samt längs vissa utvalda stråk.

Sammanlagt har 172 länkar och 121 korsningspunkter inven-
terats. 

De områdestyper som valts är ut till vinterinventeringen är:
• Gångbanor utefter gator
• Bostadsområde villakvarter
• Bostadsområde hyreshus
• Centrummiljöer

Vidare här även följande karakteristika undersökts vintertid

- Separerade GC-vägar
- Torg/öppen yta
- Stråk separerade från biltrafik med kantsten (lågt trafi-

kerade vägar alternativt vägar med låg fart)
- Stråk separerade från biltrafik med yta och kantsten 

(högt trafikerade vägar alt vägar med hög fart)
- Korsningspunkter – Korsande gångbana eller friliggan-

de gc-bana
- Korsningspunkter vid högt trafikerade vägar
- Korsningspunkter vid lågt trafikerade vägar 
- Parker och andra grönytor

Viktiga parametrar vid urval har också varit målpunkter för 
dimensionerande grupper exempelvis skolor, vårdcentraler 
och affärer. 
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1.6 AVGRÄNSNING

Karta 3: Område/stråk, 

i centrala Luleå som 

förstudien baseras på. 
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Inventering under hösten genomfördes för ett mer omfattande 
område. För att bättre svara mot denna förstudies syfte har 
en avgränsning av området skett till samma område som in-
venterades under vintern. Detta för att möjliggöra jämförelser 
mellan barmarks- och vinterförhållanden. 

Sammanlagt innebar detta att 121 gångpassager och 172 län-
kar har jämförts för höst- respektive vinterförhållanden. 

Denna avgränsning har varit nödvändig av flera skäl bland an-
nat inventeringstid och resurser. 

Dock inkluderar denna avgränsning ett stort område i centrala 
Luleå där många olika typer av gat- och vägtyper inryms, se 
även 1.5. 
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2. Dimensionerande grupper

I Tillgänglig Stad nämns följande fyra dimensionerande grup-
per och förmågor vilka här endast kortfattat beskrivs. För vi-
dare information hänvisas till idéskriften.

2.1 NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA
I idéskriften identifieras följande tre dimensionerande förmå-
gor inom denna grupp (DF=Dimensionerande Förmåga):

DF 1: Personer som använder manuell rullstol
DF 2: Personer som använder elrullstol
DF 3: Personer som använder rollator, käpp eller kryckkäpp

DF 1 Personer som använder manuell rullstol har svårt att 
sträcka sig för att nå tryckknappar, parkeringsmätare och lik-
nande. De kan inte med kroppen kompensera hastiga rörelser 
orsakade av plötsliga inbromsningar, svårt att klara sidolut-
ningar. 

DF 2 Personer som använder elrullstol klarar längre sträckor 
och brantare uppförsbackar, men har i övrigt samma funk-
tionsbegränsningar som DF 1. 

DF 3 Personer som använder rollator, käpp eller kryckkäpp har 
svårigheter att lyfta fötterna och att gå på ojämnt underlag, 
orkar endast gå korta sträckor innan de behöver vila, har svårt 

att klara sidolutningar, klarar oftast inte ens små stegvisa ni-
våskillnader

Rörelsehindrade personer är inte bara personer som använder 
sig av rullstol, utan det finns många funktionsnedsättningar 
som gör att gatumiljön måste vara anpassad till alla. Personer 
som använder sig av rullstol är inte en helt igenom homogen 
grupp, utan många typer av rullstolar finns, och många olika 
grader av svårigheter att ta sig fram i gatumiljön. 

Vissa är mycket starka i armarna och kan forcera kraftiga hin-
der, medan andra har funktionsnedsättning även i armarna och 
kan inte ta sig över 
annat än mycket 
små hinder. Utö-
ver dessa finns det 
många människor, 
som har svårt att 
lyfta fötterna och 
många som är be-
roende av släta 
ytor. 
 

Illustratör: Erik Foseid
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2.2 NEDSATT PERCEPTIONSFÖRMÅGA

DF 4: Personer med nedsatt syn
DF 5: Personer som är gravt synsvaga eller blinda
DF 6: Personer med nedsatt hörsel

DF 4: Personer med nedsatt syn har stora svårigheter att över-
blicka omgivningen, har svårigheter att uppfatta nivåskillna-
der och förändringar i djup- och sidled, har begränsat synfält 
i sidled eller framåt. 

DF 5: Personer som är gravt 
synsvaga eller blinda har 
små eller inga möjligheter 
att överblicka omgivningen 
och behöver tydliga taktila 
kontraster och/eller tydliga 
riktmärken. Bägge behöver 
akustiska vägledningar. 

DF 6: Personer med nedsatt 
hörsel behöver hörappara-
ter eller är helt döva, har 
svårigheter att uppfatta tal 
och ljud, är mycket distra-
herade av bakgrundsljud, 
har svårigheter att sortera 
eller uppfatta ljudinforma-
tion. 

 2.3 KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

DF 7 Personer med kognitiv funktionsnedsättning har medföd-
da eller förvärvade nedsättningar av centrala funktioner som 
medför svårigheter att göra snabba bedömningar, att oriente-
ra sig, att förstå komplexa utformningar, att hantera plötsliga 
förändringar och att läsa skriven text. 

Dessa personer är beroende av 
enkla miljöer och av att det finns 
klara och tydliga kännetecken 
i miljön, som gör det lättare att 
komma ihåg var man är och som 
ger få valsituationer och då helst 
utan konflikter med fordon. Att 
skapa en stadskärna, fri från bil-
trafik är lugnande och underlät-
tar för många. 

Att med olika material i vägba-
nan eller med kant skilja cyk-
lande från gående på gång- och 
cykelvägar uppskattas både av gående och av cyklande och ger 
en tydlighet i användandet av gaturummet.

Kanter som avskiljning måste dock användas med försiktighet 
för att undvika hinder för rörelsehindrade och risk för snubb-
ling. Det kräver i regel även större ytor för att klara trafikanter-
nas breddanspråk.Illustratör: Erik Foseid

Illustratör: Erik Foseid 
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2.4 ALLERGIER

DF 8 Personer med allergi eller överkänslighet får allergiska 
reaktioner av dofter, rök, emissioner, avgaser, pollen, elektrici-
tet med flera allergener. De har ofta svårigheter att gå längre 
sträckor eller att vistas på tättbefolkade trafikytor eller i for-
don där man utsätts för kontakt med allergener. 

Allergiker är en ökande grupp som ofta inte beaktas alls. Kun-
skapen om hur deras behov ska tillgodoses i den offentliga 
miljön är inte särskilt väl känd annat än genom att man i mil-
jöer med många användare undviker att plantera växter som 
är känsliga för pollenallergiker. 

Att medge hundar och katter i kollektivtrafikfordon är inte 
önskvärt och rökning i anslutning till stora publika målpunk-
ter bör förhindras. Varuhus borde inte heller placera parfym-
avdelningarna på bottenvåningen i anslutning till entrén, vil-
ket oftare är en regel i stället för ett undantag.

Illustratör: Erik Foseid
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3. Tillgänglighetsinventering och analys

Tillgängligheten i städernas kärnor i Sverige är ofta begrän-
sad för funktionsnedsatta men går oftast att förbättra. 

Att sänka kantstenar, så att rullstolsburna personer och så att 
de som går med stöd av en rollator kommer fram, är i regel 
inga kostsamma åtgärder. Att skapa ledning för synsvaga och 
blinda personer är tämligen enkelt i bostadsmiljöer, men är 
betydligt mer komplicerat i stadskärnan, men går vanligtvis 
att genomföra. 

För andra grupper av funktionshindrade, som allergiker och 
de med kognitiva funktionshinder som förståndshandikappa-
de och dementa personer är det svårare att finna enkla åtgär-
der för att förbättra tillgängligheten. 

För att kunna undanröja hinder och problem, måste man först 
identifiera dessa. När det gäller kommunens trafiknät kan det 
till exempel handla om att gångvägsbeläggningar ska vara 
jämna och att kollektivtrafiken har tillräckligt turtäthet. Både 
för vårt statliga vägnät och det kommunala kan det handla om 
att vägar, hållplatser och övergångsställen utformas på rätt 
sätt. 

För att kunna delta i samhället på lika villkor är möjligheten 
att kunna resa kollektivt viktig. Det kan handla om att kunna 
resa till skolan tillsammans med sina kompisar, att kunna ha 

ett aktivt och rikt friluftsliv och att kunna uträtta vardagsli-
vets bestyr – som att åka och handla, eller ta sig till tandläka-
ren. 

Att kunna leva ett självständigt och aktivt liv och att kunna 
förflytta sig på egen hand är viktigt för livskvalitén, inte minst 
för äldre och personer med funktionshinder. God mobilitet 
förutsätter tillgång till transportnätet samt kapaciteten att 
kunna använda de transportmedel som finns. 

Ett angreppssätt vid analys är att fundera över vilka kors-
ningsbehov som finns för olika dimensionerande grupper. Ofta 
är det vissa målpunkter med som är angelägna för många 
grupper, ex livsmedelsbutiker, vilket åskådliggörs i nedanstå-
ende figur. 

Figur 1: Målpunkter
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3.1 VINTERTID
Speciellt under vintertid finns det risk att funktionshindrade 
utestängs från transportsystemet. Övervägande delen av åt-
gärder, lösningar och förbättringsförslag är än så länge base-
rade på väderleksförhållanden där barmark råder. 

I dagsläget finns det inte heller undersökningar som pekar 
på skillnader i tillgänglighet höst och vintertid. Drift och un-
derhållets betydelse för tillgänglighet vintertid är endast un-
dersök i begränsaad omfattning. Goda resultat finns dock att 
tillgå exempelvis i DRIVA projektet vilket bör utvecklas. 

3.2 ANALYSFÖRUTSÄTTNINGAR
I de nästkommande kapitlen analyseras tillgängligheten i Lu-
leå centrum längs de stråk som inventerats både under höst- 
och vintertid för respektive dimensionerande grupp. 

Gränsvärden vid analys och bedömningar de värden som ang-
es i Svenska Kommunförbundet idéskrift ”Tillgänglig Stad” (ex 
rekommenderad bredd på gångbana mm). Särskilda gränsvär-
den för förhållanden vintertid finns inte varför samma gräns-
värden används både för höst respektive vinterförhållanden.

För utförligare beskrivning över gränsvärden hänvisas till 
idéskriften ”Tillgänglig Stad”. 

Respektive kapitel behandlar en dimensionerande grupp och 
redovisar tillgängligheten under höst- respektive vinterförhål-
landen. 

För respektive säsong anges brister och övergripande åtgärds-
förslag. Åtgärdsförslagen är primärt inriktade på att under-
lätta för den berörda dimensionerande förmågan (ex nedsatt 
rörelseförmåga) men kan självklart även underlätta för andra 
grupper (ex äldre eller barn). 
Varje kapitel avslutas med en jämförelse och analys av skillna-
derna mellan tillgänglighet under höst- och vintertid. 

Varje underkapitel inleds med en kartbild över utvald karak-
teristika för respektive dimensionerade grupp höst och vinter. 
Därefter analyseras skillnaderna i tillgänglighet. 

3.3 REKOMMENDATIONER OCH LÖSNINGSFÖRSLAG
Rekommendationer och lösningsförslag är främst baserade 
utifrån ”Vägar och gators utformning”, VGU, vilket är ett hjälp-
medel för utformning av vägar och gator. VGU ges ut gemen-
samt av Vägverket och Svenska Kommunförbund
 
Målgrupper för VGU är väg- och gatuprojektörer samt bestäl-
lare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Ut-
formningsråden bygger på den funktion som eftersträvas med 
avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö oberoende av 
vem som är väghållare.

VGU är för tätort nära knutet till handboken ”Trafik för en Att-
raktiv Stad”, TRAST, som utarbetats inom ramen för ett ge-
mensamt utvecklingsprojekt. Dessa verktyg ska uppfattas som 
sammanhörande delar. 
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4 Nedsatt rörelseförmåga

4.1 HÖST 

Kartan visar länkar med 
brister i tillgängligheten 
för personer med ned-
satt rörelseförmåga från 
inventering genomförd 
under hösten. De gula 
länkarna har brister an-
tingen i ytmaterialets 
jämnhetsgrad, gångbane-
bredd eller belysning. 

De rödmarkerade län-
karna uppvisar brister i 
samtliga dessa parame-
trar och betecknas därför 
som länkar med allvarli-
gare brister. Sammanlagt 
var det 42 länkar som 
uppvisade brister i samt-
liga ovan nämnda para-
metrar. 

Karta 4: Länkar med allvarliga brister i tillgänglighet under hösten för de med nedsatt rörelseförmåga 

±

0 200 400100 m



18

Visionsstad Luleå 

4.1.1 Nivåskillnader övergångsställen
Rörelsehindrade är beroende av att gångbanorna består av 
släta ytor och att inga nivåskillnader finns. I alla gathörn och 
vid alla andra platser där korsningsbehov finns, ska man där-
för vara medveten om att kantstenen måste vara sänkt till 
nollnivå. 

Det hjälper inte att den är sänkt till 4 cm, eller att den fasats. 
En fasad kantsten kan vara svårare att forcera än en skarp 
kant, de mindre framhjulen på rullstolen tenderar att fastna 
medan de kan lyftas upp vid en skarp kant. Vidare är en fasad 
kant är mycket svårare att lokalisera och svårare att använda 
som riktningsgivare vid korsning.

Vid merparten av alla övergångsställen finns det en kant i det 
fält där rullstolsburna ska korsa vägen. I vissa fall är kanten 
fasad för att minska svårigheten att forcera den, men det ska-
par likafullt ett hinder för rörelsehindrade. 

Den grundläggande principen ska vara att varje gata ska kun-
na korsas i anslutning till korsande gator, samt på sträckor 
där målpunkter finns på andra sidan av gatan. 

Sammanlagt saknade 40 av 46 korsningspunkter vid över-
gångsställen ramp för rörelsehindrade eller rullstolsburna. 
Sammanlagt hade 20 av 46 korsningspunkter en kantstenhöjd 
överstigande 2 cm vilket är att betrakta som alltför hög.

Åtgärdsförslag
Följande principiella utformning föreslås vid övergångsstäl-
len och gångpassager. 

Bild 2: Exempelbild hämtad från ”Lathund för ordnade gångpassager och 

hållplatser”

Karta 5: Övergångsställen med avsaknad av ramp.
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Figur ovan ger en enkel principiell lösning på problemet så 
att tillgängligheten för flera dimensionerande förmågor till-
godoses. Genom att endast fasa av en del av kantstenen er-
håller personer med begränsad rörelseförmåga en förbättrad 
tillgänglighet. Samtidigt så kan de personer med perceptuella 
begränsningar bibehålla sitt ledstråk vid korsande av vägen i 
och med att kantsten kvarstår. 

Kantstenen ska på en 
sträcka av allra minst 0,9 
m vara nedsänkt så att 
ingen nivåskillnad finns. 

Det får inte bli gropar, 
eller ytor där stillastå-
ende vatten finns, som 
kan frysa till is eller på 
annat sätt hindra fram-
komsten.

4.1.2 Nivåskillnader gångpassager
Samtidigt finns det många platser som inte är övergångsstäl-
len men som ändå måste korsas, vanliga gathörn. 

I vissa fall har man sänkt kantstenen eller fasat av den, något 
som inte är tillräckligt. En fasad kantsten kan vara svårare att 

forcera än en skarp kant och en fasad kant är mycket svårare 
att lokalisera och svårare att använda som riktningsgivare vid 
korsning.

Foto 1: Alltför hög kantsten

För utredningsområdets 75 korsningspunkter hade 11 stycken 
ramper. 

Sammanlagt 50 av 75 korsningspunkter hade en kantstenshöjd 
överskridande 2 cm.

Åtgärdsförslag
Möjliggör korsande av gångpassage utan kantstöd. Samtidigt 
är gruppen med nedsatt perceptionsförmåga beroende av en 
tydligt kännbar kant för att kunna korsa vägen på ett säkert 
sätt. 

Därför kan exempelvis följande enkla lösning tillämpas:

Bild 3: Detalj ur bild 2
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Bild 4: Utdrag ur VGU

Genom att fasa av en del av kantstenen skapas möjlighet för de 
som exempelvis är rullstolsburna att på ett enkelt sätt komma 
över vägen. Samtidigt så bibehålls en tydligt kännbar kant så 
att exempelvis synskadade kan behålla orienteringen. 

Även andra grupper, exempelvis personer med barnvagn eller 
de med rollator, är behjälpta av denna lösning som samtidigt 
är kostnadseffektiv.

4.1.3 Ojämn gångyta
Gångytor med ojämn och sprucken yta skapar problem för per-
soner med rörelsehinder. Exempelvis personer med rollatorer 
har svårigheter att färdas längs dessa ytor. 

Foto 2: bild över ojämn gångyta
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Vid vägarbeten och tillfälliga hinder är det särskilt viktigt att 
det sker en utmärkning som kan vara till stöd för alla. 

Ojämnheter får inte vara för stora och hålor mm måste vara 
tydligt avspärrade med kraftiga avstängningar för att förhin-
dra olycksfall. 

För utredningsområdets 172 länkar har 21 länkar en yta som 
klassas som mycket ojämn, medan 89 länkar har ojämn yta. 
Sammanlagt hade därmed 110 av 172 en yta som var att be-
trakta som ojämn. 

Åtgärdsförslag
Lägg ny beläggning där problem med ojämnheter återfinns. 
Använd helst inte smågatsten (definitivt inte storgatsten) på 
ytor som ska trafikeras av gående. 

Kontrollera tillstånd för avstängningar och uppställningar på 
gatumark med avseende på tillgänglighet. 

4.1.4 Alltför smal gångbana
Gångbanebredderna är oftast väl tilltagna i senare byggda ga-
tumiljöer, men i centrala delar av staden förekommer det ofta 
att gatlyktor, vägmärken, trappsteg, cykeluppställning, rekla-
manordningar och annat begränsar framkomligheten både för 
rörelsehindrade och synskadade. 

Av sammanlagt 108 länkar som var klassade som gångbana 

uppvisade 55 länkar en gångbanebredd understigande en 
bredd <1,5 m vid låga eller <1,8 m vid höga gångtrafikflöden.

Åtgärdsförslag
Lägg tillsammans med representanter för handikapporgani-
sationerna och köpmannaföreningarna upp en strategi för hur 
reklamanordningar och andra störande element ska hanteras. 

Därefter kan exempelvis P-övervakare få utökade arbetsupp-
gifter, att bevaka hur uppställning på gatumarken fungerar. 

Bygg ut bredden om möjligt till minst 1,5 m vid samtliga gång-
banor.

Foto 3: Smal gångbana
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4.1.5 Lutningar i längdled
Lutningar i längdled får på sträckor över en meter inte vara 
större än 8% för att uppfylla god standard och på kortare 
sträckor inte över 3,5%. 

Vid gatukorsningar med smala gångbanor får större lutningar 
accepteras, men ramper med lutningar över 10% måste anses 
som obrukbara. 

I området finns det 55 punkter med en längslutning >8 % eller 
>2 % vid längre sträckor än 6 m.

Åtgärdsförslag
Vid långa ramper till gång och cykeltunnlar eller på andra 
platser är det välbehövligt med vilplan med jämna mellanrum. 
Vilplanet kan med fördel kompletteras med vilmöjlighet i form 
av en bänk. 

För att undvika för branta lutningar ut mot gatan kan i vissa 
fall hela gångbanan behöva sänkas.

Exempel:
En gång och cykelväg mellan en gång och cykelport och en busshållplats 
på den korsade vägen ska överbrygga ca 3 m höjdskillnad. 

4 % lutning i 75 m ger klassningen ”Mindre god lutningsstandard”. Om 
vilplan läggs in var 14: e meter blir nivåskillnaden mellan vilplanen 
0.56 m för vilket 4 % ger klassningen ”God standard”. Gångvägens 
längd ökar ca 5 meter (källa VU del 10.6).

Vad exemplet ovan anger är att den totala gångvägens längd totalt 
sett inte behöver öka med så mycket för att en avsevärt högre 
standard uppnås om vilplan anläggs. 

4.1.6 Lutningar i sidled

Gångbanor med sidolutning gör det svårt för rullstolsburna att hålla 
en god riktning och är ansträngande att trafikera. Är man ovan att 
hantera denna situation, kan man förstå den tämligen påtagligt då 
man ska föra en kundvagn utefter en sned yta. 

Foto 4: Exempel på brant sidledslutning
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Sidolutningen bör inte överstiga 0,5% för att god standard ska 
kunna uppnås. 

För det inventerade området uppmättes sammanlagt 38 punk-
ter med en alltför hög sidolutning.

Åtgärdsförslag
Vanligtvis försöker man att ge tillgänglighet till en högt pla-
cerad entré, eller något annat, genom att luta gångbanan utåt. 
Detta kan ge kraftiga sidolutningar som är svåra att hantera. 

I vissa fall kan hela gångbanan behöva lyftas på en del för 
att eliminera lutningen. Tillse dock att ramper och kanter blir 
tydligt markerade.

4.1.7 Trappor
Inventeringen registrerade inga trappor längs i undersök-
ningsområdet. Dock kan generella rekommendationer lämnas 
för hur trappor bör utformas, då trappor oftast är omöjliga att 
forcera för rörelsehindrade.

Åtgärdsförslag

I vissa fall kan alternativa vägar skapas genom att trapporna 
kompletteras med en rampväg, som naturligtvis blir längre, 
men som kan forceras av de flesta. Lutningen och längden får 
inte bli för stor utan att vilplan inläggs. 

Bild 5: Exempel ur VG på vilplan
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Där terrängen så medger är en gångbro ett bättre alternativ, 
men risken är att ramperna ofta blir mycket långa eftersom i 
regel en större nivåskillnad ska överbryggas.
Trappans översta och nedersta steg ska förses med kontrast-
markering. Handledaren ska täcka in hela trappan, så att man 
får bra stöd vid översta och nedersta trappsteget. Räcket ska 
även ha en lågt placerad markföljare 10-30 cm över mark. 

Med handledare menas här den del av trappräcket som man 
följer med handen, medan markföljare är den del av trappräck-
et som är placerad 10-30 cm ovanför marken och syftar till 
att skapa en säkrare trappa och samtidigt erbjuda en oriente-
ringshjälp (ex för synskadade). Genom att dessa ingår i trap-
pen från trappans början och till slut skapas en tydlig start- 
och slutpunkt för trappan. 

4.1.8 Hinder

Sammanlagt så identifieras 243 hinder hösttid, se tabell nästa 
sida. Hinder som berör denna dimensionerande förmåga är 
exempelvis gropar, ränndalar och stolpar. Tillfälliga hinder, 
exempelvis gatuskyltar, har inte inventerats och ingår inte i 
redovisningen. 

För rörelsehindrade och rullstolsburna är djupa ränndalar ett 
exempel på faktorer som försämrar tillgängligheten. Även för 
äldre som nyttjar rullator är detta ett problem då dessa har en Bild 6: Exempel ur VGU på trappa

Karta 6: Ränndalar och gropar
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tyngdpunkt framtill vilket försvårar passage av ränndalarna. 
Sammanlagt identifierades 55 ränndalar i utredningsområ-
det. 

Gropar försvårar självklart också tillgängligheten för denna 
dimensionerande förmåga. Sammanlagt identifierades 26 gro-
par i utredningsområdet. 

Även stolpar och utstickande skyltar och papperskorgar för-
sämrar tillgängligheten. 

Tabell 1: Hinder

 
Typ Totalt
 3
Blomlåda/Kruka/Sandlåda/Soptunna 2
Bänk 1
Cykelfålla/bom 2
Elskåp 4
Grop 26
Kantsten) 28
Ränndal 55
Stolpe 53
Utstickande skylt/Låda/Papperskorg 11
Övrigt 58

 
Totalt 243

Not: Med kantsten menas här kantstenar som korsar länkar, ex fastighets-

utfarter. 

Ett annat problem är andra typer av hinder som försvårar till-
gängligheten exempelvis stuprör över gångbanan och felaktig 
utformning kring brunnslock. 

Foto 5: Stuprör över gångbanan

Foto 6: Uppstickande brunnslock
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Åtgärdsförslag
Bygg om alternativt bygg bort samtliga ränndalar och led ut 
dagvatten på annat sätt. 

Specificera standardkrav tillsammans med fastighets- och bu-
tiksägare för hur tillsyn av gång- och cykelytor samt allmänna 
platser bör ske. 

Följande punkter kan då särskilt beaktas i ett åtgärdspro-
gram:

• Fri höjd > 2,10 meter
• Kontrastmarkering vid permanenta hinder samt att 

dessa märks ut i marknivå. 
• Undvik stolpar
• Översyn över hur bilparkeringar påverkar tillgänglighe-

ten
• Containrars placering
• Lastning och lossning av varu- och godstransporter
• Papperskorgars placering
• Parkeringsmätares placering
• Reklamanordningar och andra uppställningar utan till-

stånd ska beivras.
• Signalstolpars utmärkning
• Uteserveringars utformning
• Vägmärkens utmärkning

4.1.9 Hållplatser

Inventeringsmetodiken är avsett för alla kollektiva trafikslag. 
För utredningsområdet är det busshållplatser som har inven-
terats då inga andra transportslag ingår. 

Sammanlagt har 13 hållplatser inventerats. Av dessa hade 
ingen den rekommenderade kantstenshöjden på 17 cm. Detta 
innebär ett tillgänglighetsproblem vid resa med bussar utan 
låggolvsfunktion. Ett annat problem är om hållplatsytan är 
alltför smal (understigande 2,25 m).

Karta 7: Busshållplatser
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För utredningsområdet var 6 stycken hållplaster alltför smala 
för att rörelsehindrade på ett säkert och tillgängligt sätt ska 
kunna komma ombord och av på bussen. 

För 4 av hållplatserna var vänteytan alltför ojämn. Vidare hade 
3 av hållplatserna cykeltrafik i konflikt vid av- och påstigan-
de. 

Åtgärdsförslag
Bygg om befintliga busshållplatser för rörelsehindrade enligt 
gällande rekommendationer. Detta innebär bland annat en 

vänteyta som är minst 
2,25 meter, en vänteyta 
som är minst 17 cm hög 
och det inte råder någon 
konflikt med cykeltrafik 
vid av- och påstigande. 

Karta 8: Alltför smala busshållplatser. Foto 7: Busshållplats.
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4.1.10 För långa avstånd mellan vilplatser

För utredningsområdet finns det sträckor 
med avsaknad av vilplatser med tillräck-
lig frekvens. Detta innebär att för olika di-
mensionerande förmågor är det för långa 
sträckor för att kunna vila ut längs resan. 
Vidare är vilplatserna idag inte fördelade 
jämt utan utspridda och ibland fokuserade 
på vissa områden, exempelvis Södra Hamn-
området. 

Eftersom vilplatserna var bortplockade in-
för vinterhalvåret har inte deras kvalitet 
kunnat bedömas. Det finns därför anledning 
att vidare undersöka om armstöd finns, 
höjd på sittyta med mera för att säkerställa 
att de är av tillräckligt hög standard. 

Åtgärdsförslag
Bygg vilplatser med tätare frekvens.

Karta 9: Vilplan
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4.2 VINTER
 
Kartan visar länkar med 
brister i tillgängligheten 
för personer med nedsatt 
rörelseförmåga från in-
ventering genomförd un-
der vintern. De gula län-
karna har brister antingen 
i ytmaterialets jämnhets-
grad, gångbanebredd eller 
belysning. 

De rödmarkerade länkarna 
uppvisar brister i samt-
liga dessa parametrar och 
betecknas därför som län-
kar med allvarligare bris-
ter. Sammanlagt var det 
32 länkar som uppvisade 
brister i samtliga ovan 
nämnda parametrar.

Karta 10: Länkar med allvarliga brister i tillgänglighet för de med nedsatt rörelseförmåga vintertid
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4.2.1 Nivåskillnader övergångsställen
Som även höstinventeringen anger så saknas det för merpar-
ten av alla övergångsställen ramper. 

Sammanlagt saknade 43 av 46 korsningspunkter vid övergångs-
ställen ramp för rörelsehindrade eller rullstolsburna vintertid. 
Sammanlagt hade 33 av 46 korsningspunkter en kantstenhöjd 
överstigande 2 cm vilket är att betrakta som alltför hög. 

Åtgärdsförslag
Samma principiella lösning som under höstförhållanden samt 
förbättringar av drift och underhållsmetoder. 

4.2.2 Nivåskillnader gångpassager
Rörelsehindrade är beroende av att gångbanorna består av 
släta ytor och att inga nivåskillnader finns. Samma behov finns 
naturligtvis under vinterhalvåret. 

För utredningsområdets 75 korsningspunkter hade 3 stycken 
fungerande ramper vintertid. 

Sammanlagt 26 av 75 korsningspunkter hade en kantstenshöjd 
överskridande 2 cm.

Åtgärdsförslag
Samma principiella lösning som hösttid samt förbättringar av 
drift och underhållsmetoder. 

Foto 8: Övergångsställen med avsaknad av ramp.
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4.2.3 Ojämna gångytor
Samma behov av släta gångytor och nivåskillnader finns na-
turligtvis under vintertid. Problemet ökar dock i omfattning 
under vintern. 

För utredningsområdets 172 länkar har 38 länkar en yta som 
klassas som mycket ojämn, medan 122 länkar har ojämn yta. 
Sammanlagt hade därmed 160 av 172 en yta som var att be-
trakta som ojämn. 

En djupare analys visar på att av de 38 länkar med mycket 
ojämn yta berodde detta för 20 länkar på snö/is medan för 
de 122 länkar som hade en ojämn yta så berodde detta för 88 
länkar på snö/is. Alltså stod snö och is för nära 64% av ojämn-
heten. 

Vintertid måste driftsorganisationen vara medveten om vik-
ten av att detaljer som främjar tillgängligheten vidmakt-
hålls och att gångbanor sandas och snöröjs med hög kvalitet 

och prioritet. Även vintertid är det problem med bristfälliga 
avstängningar vid vägarbeten, något som förvärras av brist-
fällig snöröjning.

Åtgärdsförslag

Kontrollera tillstånd för avstängningar och uppställningar på 
gatumark med avseende på tillgänglighet. 

Upprätta en prioriteringsplan för vinterväghållning.

Undersök möjligheten till att använda alternativa material.

Tydliggör ansvar vid väg- och gatuarbeten. 

Bild 9: Exempelbild på mycket ojämn yta. 
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4.2.4 Halka

För vinterinventeringen har även en extra kategori inventerats, 
halka. Bedömningen är gjord med en enkel ja- eller nejfråga. 

För inventeringen var det sammanlagt 161 av 172 länkar som 
erhöll värdet Halka. 

Samtidigt så finns det lyckade exempel på att fotgängare har 
ett bra fäste medan biltrafiken har en halare bana, som bilden 
nedan visar. 

Åtgärdsförslag
Förbättra friktionen hos personen genom ex bättre däck på 
rullstolen eller broddar på skor Detta skapar dock problem 
när personen ex ska in i butiker, bostäder m.m.

Förbättra friktionen på ytor genom bättre drift- och under-
hållsmetoder. Detta genom att sanda och skrapa bort isbelag-
da gångytor. 

Undersök möjligheten till att använda alternativa material.

Bild 10: Exempelbild på halka

Foto 11: Halka och gångyta
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4.2.5 Alltför smal gångbana
Gångbanebredderna vintertid tenderar att minska på grund 
av snön. Detta främst beroende på svårigheter att snöröja ef-
fektivt. 

Av sammanlagt 82 län-
kar som var klassade 
som gångbana uppvi-
sade 32 en gångbane-
bredd understigande 
en bredd <1,5 m vid 
låga eller <1,8 m vid 
höga gångtrafikflöden.

Inventeringen indikerar 
att problemet är större 
i bostadsområden än 
på centrala gator. 

Åtgärdsförslag
Lägg tillsammans med 
representanter för han-
dikapporganisationer-
na, gatu- och väghål-
larna upp en strategi 
för ändrade drift- och 
underhållsmetoder. 

Bygg ut bredden om möjligt till minst 1,5 m vid samtliga gång-
banor.

Informera privata fastighetsägare om deras skyldighet att plo-
ga bort snövallar. 

4.2.6 Lutningar i längdled och sidled
Lutningar i längs- och sidled vintertid kombinerat med halka 
skapar en mer otrygg situation än hösttid. Inventering har inte 
gjorts för lutningar under vintertid (svårigheter att erhålla 
jämn mätyta). 

Åtgärdsförslag
Förbättrad halkbekämpning. 

Foto 12: Smal gångbana
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4.2.7 Trappor

Foto 13: Vintertrappa

Liksom för höstinventeringen finns det inga trappor i utred-
ningsområdet. Dock konstateras en dåligt underhållen trappa 
vintertid är mycket svår för rörelsehindrade att forcera. Bilden 
ovan visar en trappa som angränsar till utredningsområdet 
och illustrerar att en dåligt underhållen vintertrappa skapar 
oöverstigliga hinder för denna dimensionerande förmågor. 

Åtgärdsförslag
Förbättrad drift- och underhåll. 

Anläggande av ramper som är enklare att sköta vintertid och 
som skapar alternativ. 
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4.2.8 Nedsatt sikt

Foto 14: Begränsad sikt vid gångpassage

För rörelsehindrade kan snö vara ett hinder i det avseendet 
att sikten försämras för ex rullstolsburna. Plogvallar och höga 
snödrivor kan medföra att tillgängligheten begränsas. 

Åtgärdsförslag
Ändrade rutiner för drift- och underhåll. 

4.2.9 Hinder
Vintertid tillkommer andra typer av hinder medan vissa an-
dra reduceras i volym. Exempelvis så minskar den negativa 
effekten av gropar och ränndalar vintertid medan snödrivor 
tillkommer och stolpar kvartstår. 

Sammanlagt noterades 6 snödrivor som begränsade tillgäng-
ligheten under inventeringstillfället. 

Nedanstående foto exemplifierar detta.  

Foto 15: Snövall som begränsar tillgängligheten

Åtgärdsförslag
Förbättrade drift- och underhållsmetoder. Dialog med fastighets-
ägare om lämplig placering av snö. Se åtgärdsförslag hösttid. 
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4.2.10 Hållplatser
Sammanlagt har 13 hållplatser inventerats vintertid. 

Foto 16: Alltför smal hållplatsyta

Av dessa hade 11 stycken en ojämn yta. Vidare hade 9 stycken 
under vintertid en kantstenhöjd understigande den rekom-
menderade kantstenshöjden på 17 cm. 

För utredningsområdet uppvisade 8 av hållplatsytorna en allt-
för smal yta för smala under vintertid för att personer med 
nedsatt rörelseförmåga på ett säkert och tillgängligt sätt ska 
kunna komma ombord och av på bussen. 

Åtgärdsförslag
Bygg om befintliga busshållplatser för rörelsehindrade enligt 
gällande rekommendationer. 

Bättre drift och underhåll.

4.2.11 Vilplatser
Vintertid borttas merparten av alla vilplatser på grund av snö-
röjning. 
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4.3 ANALYS
Detta kapitel analyserar skillnaderna i tillgänglighet mellan 
höst och vinterförhållanden för gruppen nedsatt rörelseför-
måga. 

4.3.1.Övergripande resultat

Det finns stora skillnader i tillgänglighet mellan höst och vin-
terförhållanden för denna förmåga. 

Negativa effekter på tillgängligheten vintertid:
• Avsevärd försämring avseende ojämna gångytor
• Försämring vid busshållplatser
• Trappor
• Halka
• Sikt

Positiva effekter på tillgängligheten vintertid:
• Nivåskillnader reduceras
• Bredare gångbanor

Oförändrad tillgänglighet vintertid:
• Ramper vid övergångsställen
• Hinder

4.3.2  Jämförelse per kategori 

Nivåskillnad övergångsställen
Inventeringarna visar på att det saknas ramper i ungefär lika 
hög utsträckning höst som vintertid. Vintertid saknade 93 % av 
alla övergångsställen ramp medan motsvarande siffra hösttid 
är 87 %. 

Däremot så är det fler övergångsställen som uppvisar en allt-
för hög kantstenshöjd, ca 72 %, vintertid än hösttid, ca 43 %. 

Slutsats nivåskillnader övergångsställen:
Tillgängligheten är oförändrad för denna förmåga vad gäller 
ramper. 

Tillgängligheten försämras för denna förmåga vad gäller kant-
stenshöjder vintertid. 

Nivåskillnader gångpassager
Vinterinventeringen indikerar att det är färre korsningspunk-
ter som har en alltför hög kantstenshöjd. Vintertid var det 35 
% av inventerade korsningspunkter som hade en alltför hög 
kantstenshöjd vid korsningspunkterna medan motsvarande 
siffra för höstinventeringen var 67 %. 

Med andra ord så förbättras tillgängligheten för denna förmå-
ga vintertid. Trolig förklaring till detta är att snön reducerar 
nivåskillnader. 
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Slutsats nivåskillnader gångpassager
Tillgängligheten förbättras för denna förmåga vintertid

Ojämna gångytor
Vinterinventeringen in-
dikerar att det är fler 
länkar som är ojämna 
under vintertid än un-
der hösttid.  

Vintertid var det 93 % 
av de inventerade län-
kar som klassades som 
ojämna, medan motsva-
rande siffra för höstin-
venteringen var 64 %. 

I vissa fall kan ojämna 
gångytor (under bar-
marksförhållanden) bli 
jämnare på vintern om 
sträckan är välplogad. 
Ett sådant exempel 
visas på bilderna här 
bredvid som är tagen 
vid Telia. 

Slutsats ojämna gångytor
Tillgängligheten försämras avsevärt för denna förmåga vin-
tertid

Bredare gångbanor
Inventeringarna visar på att antalet länkar med alltför smal 
gångbanebredd vintertid är något färre länkar vintertid än 
hösttid. Vintertid uppvisade 39 % av alla länkar en alltför smal 
gångbanebredd medan motsvarande siffra under hösten är 51 
%.

Trolig förklaring till detta är att trots att gångbanebredden i 
vissa fall minskar vintertid så kompenseras detta i andra fall 
av att mer yta blir tillänglig för denna förmåga. Exempelvis 
kan plogning av gång- och cykelbanor ske över gräsmatta vin-
tertid vilket ökar bredden. 

Slutsats alltför smal gångbana
Tillgängligheten förbättras något för denna förmåga vinter-
tid. 

Lutningar i längdled och sidled
Denna kategori har varit svår att göra jämförande mätningar 
för varför några säkra slutsatser inte kan göras. 

Foto 17 och 18: Exempel på yta
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Hinder
Både höst och vintertid förekommer det hinder av olika slag. 
Karaktären av typiska vinterhinder är främst att snö och is 
begränsar färdvägen eller i värsta fall gör den helt oframkom-
lig. 

Samtidigt kan andra typer av hinder, ex uppstickande brunns-
lock, reduceras vintertid då snö och is överbygger dessa. 

Slutsats hinder
Tillgängligheten påverkas både positivt och negativt för den-
na förmåga.

Trappor
Trappor kan naturligtvis vara svårforcerade även under höst- 
och barmarksförhållanden för personer med begränsad rörel-
seförmåga. Problemet förvärras dock om skötseln av trappor 
inte sker. 

Slutsats trappor
Tillgängligheten försämras för denna förmåga. 

Busshållplatser
Inventeringarna visar på att tillgängligheten för denna förmå-
ga både försämras och i vissa fall förbättras under vinterför-
hållanden

Vad gäller kantstenshöjd så förbättras situationen vintertid i 
och med att snön reducerar kantstenshöjden. Sammanlagt var 
det 4 stycken busshållplatser vars kantstenshöjd förbättrades 
vintertid. 

För hållplatsytor var det något fler hållplatser som fick en 
minskad hållplatsyta under vintertid. Vidare var det väsent-
ligt fler hållplatser vars yta blev mer ojämn vintertid än höst-
tid (11 vinter och 4 höst). 

Slutsats busshållplatser
Sammantaget försämras tillgängligheten för denna förmåga 
vintertid. 
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4.3.3 Särskilda vinterförhållanden

Halka
Nästan samtliga länkar under vinterförhållanden ansågs vara 
hala och därmed framkomlighets och tillgänglighetsbegrän-
sade. Detta problem försvinner nästan helt under höstförhål-
landen. 

Slutsats halka
Tillgängligheten försämras kraftigt för denna förmåga

Försämrad sikt
Sikten kan även under hösttid vara begränsad, exempelvis av 
vegetation och fordon som skymmer, men förvärras allvarligt 
under vinterförhållanden. 

Slutsats försämrad sikt
Tillgängligheten försämras för denna förmåga. 
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5 Nedsatt perceptionsförmåga

5.1. HÖST

Kartan visar länkar med 
brister i tillgängligheten för 
personer med nedsatt per-
ceptionsförmåga från inven-
tering genomförd under 
hösten. De gula länkarna 
har brister antingen i länk-
typ (exempelvis blandtrafik 
med bilar), trafikslag intill 
(fordon) eller taktil sidoav-
gränsning (exempelvis av-
saknad av kännbar kant).

De rödmarkerade länkarna 
uppvisar brister i samtliga 
dessa parametrar och be-
tecknas därför som länkar 
med allvarligare brister. 
Sammanlagt var det sex 
länkar som uppvisade bris-
ter i samtliga ovan nämnda 
parametrar. 

Karta 11: Länkar med allvarliga brister i tillgänglighet under hösten för de med nedsatt perceptionsförmåga
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5.1.1 Ledning längs gatan eller utefter gångstråk
Även bland synskadade finns det många olika grader av funk-
tionsnedsättning och olika behov av hjälpmedel för att kunna 
ta sig fram i stadsmiljön. Synsvaga vill ha en kraftig färgkon-
trast i material, medan de gravt synskadade och blinda vill 
ha en kännbar kant att följa. Kan detta kombineras är det ju 
självklart det enklaste och bästa. 

Antalet användare 
av kontrastmarke-
ring är vanligtvis 
avsevärt flera än de 
som är beroende av 
en kännbar kant, 
men de som har 
det svårast att ta 
sig fram är de som 
behöver käppa sig 
fram längs känn-
bara stråk. Därför 
är det vanligtvis 
det behovet som i 
första hand priori-
teras.

När det gäller ledning för synskadade har det de senaste åren 
hänt mycket i kunskapen om hur man utformar ledningen. Ge-
nerellt sett förordas att synskadade ska ges ledning genom 
sammanhängande stråk, placerade så långt från körbanan 
som möjligt. Anledningen till detta är att man i första hand 
vill använda sig av naturliga ledstråk som fasader, gräskanter 
mm och att risken att komma ut i trafiken ska minimeras. 

Då det inte går att använda naturlig ledning, kan man använ-
da sig av taktila ledstråksplattor med sin särskilda utform-
ning, som läggs fritt i en annan yta och som ska vara så lätta 
som möjligt att känna och följa genom sin avvikande karaktär. 
Dessa är dock oftast onödiga, kostsamma och ger framtida un-
derhållsproblem. 

De senaste rönen visar på att ledning med taktila plattor är 
svår att genomföra och kraven måste höjas för att det ska vara 
möjligt att följa ett taktilt ledstråk. Särskilt vintertid kan man 
ifrågasätta nyttan av de taktila plattorna. 

Länkar eller gångstråk med avbrott på mer än en meter med-
för risk för att tappa orienteringen för synskadade. Huvudde-
len av de inventerade länkarna i Luleå centrum, 122 av 172, var 
länkar med avbrott enligt nedan.

Foto 19: Exempel på stråk med naturlig taktil 

och visuell ledning.
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Karta 12: Länkar med avbrott på mer än en meter (rött) Foto 20: Exempel på gångstråk som korsas av utfart från järnvägsstationen 

i Luleå.

Bildkommentar: Gångstråket saknar en tydlig markering som 
varnar för korsande fordonstrafik. 

131 av 172 inventerade länkar saknar visuell sidoavgränsning 
på någon sida under barmarksförhållanden.

Åtgärdsförslag
Varningsplattor i form av knopplattor skulle kunna användas 
för att varna synskadade då de kommer ut på en trafikerad yta. 
Plattstråket bör vara minst 0,7 m brett och helst ha plattor 
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med djupa räfflor som är genomgående. Det finns också gum-
miplattor som har en helt annan känsla vid kontakt med en 
käpp och föredras av många, som använder teknikkäpp. 

Åtgärdsförslag för ledstråk längs fasad
Vill man i de centrala delarna av staden använda fasaden som 
ledning, får man vidta vissa åtgärder för att detta ska kun-
na fungera. Ska det finnas reklam, försäljningsuppställning, 
cykelparkering eller andra störande element utefter fasaden, 
så måste dessa vara väl avgränsade, med kant eller på annat 
sätt. 

I ovanstående skiss visas tydliga, kännbara avgränsningar 
av hinder och tydliga kännbara anvisningar för att hitta mål-
punkter, som entréer m m.

Ett annat sätt är att flytta ut all reklam och andra störande 
element till den möbleringsyta som ofta redan finns längs 
kantstenen, tillsammans med belysningsstolpar och blomut-
smyckningar.

Det är dock inte nödvändigt att man håller sig till en princip 
för var käppning bör ske, bara man är konsekvent utefter hela 
gatu-sträckningen och att man ger tydliga anvisningar då man 
gör en förändring, eller att man byter ledningsprincip. Det är 
också oerhört viktigt att dessa principer och övergångarna 
mellan principer kommuniceras med handikapporganisatio-
nerna och att principlösningarna fungerar både hösttid och 
vintertid. 

5.1.2 Korsning av gata
När de synskadade leds fram till en gata, måste man vid denna 
gräns kunna notera att det kommer en korsning med trafik. 
Bäst sker detta med hjälp av en kantsten, som ska vara högre 
än 40 mm, helst 80 mm, för att kunna användas som riktnings-
givare. 

I de inventerade GC-passagerna i Luleå centrum var det 78 av 
121 korsningar som har tillräckligt hög kantsten (mer än 40 Figur 2: Ledstråk längs fasad
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mm på båda sidorna av korsningen) för att fungera som stöd 
för synskadade.  

Där ett ledstråk av taktila plattor leds fram till en gata, bör 
detta avslutas med varningsplattor närmast kanten, på den 
sträcka som ska användas av de synskadade och på ett djup av 
minst 700 mm. Refuger ska ha motsvarande utformning för att 
det ska vara möjligt att veta var man är. 

Av 121 GC-passager i Luleå centrum hade endast åtta taktil el-
ler både visuell och taktil signalyta framför gångpassagen.

Bildkommentar: Storgatan/Rådstugatan
Bilden visar ett bra exempel med ledning till gångpassage med 
hjälp av plattor med ”ribbkaraktär” och en signalyta med vita 
knopplattor framför gångpassagen. Här finns också en refug 
med kantsten som kan fungera som stöd för synskadade.

Ett ledstråk får aldrig dras över en yta som trafikeras av for-
don. I de fall en förhöjd gångbana korsar en gata måste även 
där den synskadade få vetskap om att det är korsande biltra-
fik. 

Där ledstråket korsar gatan bör därför alltid en kantsten fin-
nas, för att underlätta att fortsätta i samma riktning över ga-
tan. Denna kan ersättas av pollare, med en riktningsgivande 
pil på och med taktil karta med samma formspråk som tryck-
knappsboxarna till trafiksignaler. För att varna för korsningen 
kan man möjligen ersätta kant eller pollare med varningsplat-
tor, men dessa ger inte den önskvärda riktningen över gatan.  

Foto 21: Gångpassage i korsningen Storgatan/Rådstugatan
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5.1.3 Hinder
Hinder kan dels vara företeelser som hindrar framkomlighe-
ten, dels hinder som kan medföra låg säkerhet eller känsla av 
osäkerhet.  Vanligt förekommande hinder är exempelvis ränn-
dalar och ojämnheter i gångbanan, men även stolpar, blomlå-
dor, skyltar, reklampelare och utstickande grenar. För synska-
dade är det viktigt att hindren är kontrastmarkerade. De bör 
vara kontrasterande mot omgivningen och markerat i mark-
nivå, dvs tydligt kännbart i marknivå. 

Karta 13 : Olika typer av hinder som inte är kontrastmarkerade eller marke-

rade i marknivå.

Foto 22: Hinder i form av en omarkerad trappa längs gångstråk på Skepps-

brogatan.

Åtgärdsförslag
Hindret kan förslagsvis åtgärdas genom kontrastmarkering 
alternativt avgränsas med kant eller på annat sätt.
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Foto 23: Hinder i form av elskåp på Kyrkogatan.

Åtgärdsförslag
Den här typen av hinder, elskåp, stolpar, reklampelare, mm bör 
i möjligaste mån koncentreras till trottoarkanten längs körba-
nan alternativt förses med tydliga, kännbara avgränsningar 
utefter fasaden.

5.1.4 Hållplatser
Av de tretton inventerade busshållplatserna har ingen akustisk 
information. Endast en av hållplatserna har taktil markering 
medan resterande varken har taktil eller visuell markering.

Åtgärdsförslag
Hållplatserna bör vara försedda med taktil markbeläggning, 
kontrastmarkering, god belysning och tidtabell med stor text. 
Även akustisk information bör övervägas. 
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5.2. VINTER

Kartan visar länkar med brister 
i tillgängligheten för personer 
med nedsatt perceptionsförmåga 
från inventering genomförd un-
der vintertid. De gula länkarna 
har brister antingen i länktyp (ex 
blandtrafik med bilar), trafikslag 
intill (fordon) eller taktil sidoav-
gränsning (ex avsaknad av känn-
bar kant).

De rödmarkerade länkarna upp-
visar brister i samtliga dessa pa-
rametrar och betecknas därför 
som länkar med allvarligare bris-
ter. Sammanlagt var det 29 länkar 
som uppvisade brister i samtliga 
ovan nämnda parametrar. 

Många av de problem och bris-
ter som förekommer under bar-
marksförhållanden förvärras 
vintertid. Då tillkommer problem 
med halka och snö. För synska-
dade innebär snön att såväl taktil 
som visuell ledning i många fall 
är obefintlig.

Karta 14: Länkar med allvarliga brister i tillgänglighet under hösten för de med nedsatt perceptionsförmåga
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5.2.1 Ledning längs gatan eller utefter gångstråk

Karta 15: Kartan visar stråk som saknar visuell sidoavgränsning på någon 

sida vintertid. 

Huvuddelen av de inventerade länkarna, 165 av 172 stycken, 
saknar visuell sidoavgränsning på någon sida.  Däremot har 
fler av länkarna taktil avgränsning på någon sida, t ex i form 
av husfasader. 

För att husfasaderna ska fungera som ledning för synskadade 
är det dock viktigt att element utefter fasaden är väl avgrän-

sade och att ytan närmast fasaden hålls fri från hinder.
Vintertid är det särskilt viktigt att snöröjningen fungerar så 
att gångytan är jämn och sandad även i anslutning till fasa-
den.

Foto 24: Gångbana vid stadsbiblioteket
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Avbrott på länkarna är mycket svåra att upptäcka vintertid. 
Det finns även flera exempel på avbrott (eller korsningar) som 
inte ger någon förvarning om att man korsar en trafikerad 
yta. 

Foto 25: Gångstråk som korsar en trafikerad yta.

Åtgärdsförslag
När ledstråk korsar en trafikerad gata bör helst kantsten fin-
nas, men denna kan också ersättas av pollare, med en rikt-
ningsgivande pil på och med taktil karta.

På torg och öppna ytor, där ofta både taktil och visuell av-
gränsning saknas, krävs andra åtgärder för att leda och kunna 
orientera sig i rätt riktning.  

Nya typer av informationssystem som ger akustisk eller kog-
nitiv vägledning för denna dimensionerande förmåga bör ut-
redas. 

Foto 26: Exempel på öppen yta där ledning saknas. Storgatan/Smedjega-

tan
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Bildkommentar: På en öppen yta som denna kan synsvaga el-
ler blinda ha svårt att orientera sig. Gående i denna riktning 
längs Smedjegatan korsar även en länk som i stor utsträckning 
används av cyklister längs med Storgatan.

Åtgärdsförslag
Inför ett ledstråk med taktila plattor med bra kontrastverkan.  
Varningsplattor kan användas för att varna för korsande cy-
kelstråk och släta valplattor för att markera val av annan rikt-
ning. Även här kan ny form av teknik underlätta för denna di-
mensionerande förmåga. 

5.2.2 Korsning av gata

Karta 16: Kartan visar korsningar som saknar riktningsgivare (rött)

106 av 121 inventerade gångpassager i centrum saknar rikt-
ningsgivare, i form av vinkelrät kant, ljudsignal, räcke eller 
taktil karta, vintertid. Alla utom en gångpassage saknar visuell 
ledning och 99 av 121 saknar taktil ledning till gångpassagen.
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Foto 27: Ett exempel på en gc-passage som är mycket svår för synskadade 

att orientera sig i. Rådstugatan/Skeppsbrogatan.

Åtgärdsförslag
En kännbar kantsten eller pollare, med en riktningsgivande 
pil på och med taktil karta, bidrar till att varna för korsande 
trafik och till att ta ut rätt riktning över gatan. 

5.2.3 Hinder
Många av de hinder som hindrar framkomlighet eller medför 
lägre säkerhet under barmarksförhållanden är de samma vin-
tertid.  Men vintertid tillkommer problem med ojämna gångytor 
och svårigheter att ta stöd av taktila eller visuella markering-
ar pga snö/is. Dåligt plogade och underhållna vägar, trottoarer 
eller gångstråk skapar också hinder för synskadade.
I centrala delar av staden är det därför ännu viktigare för syn-
skadade att kunna nyttja fasader som ledning vintertid. Dessa 
bör också hållas rena från störande element. Problemet 

Foto 28: Ledstråk med trottarpratare längs fasad på Storgatan.
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Åtgärdsförslag
Flytta ut trottoarpratare eller reklam från fasaden och placera 
i området längs kantstenen istället. Ett annat alternativ är att 
avgränsa med en tydlig kant. Men detta ställer stora krav på 
förbättrad drift och underhåll.

Vanliga hinder som tillkommer vintertid är koner och staket 
som varnar för snö-/isras från tak!

5.2.4 Hållplatser
Vintertid försvåras tillgängligheten för synskadade vid buss-
hållplatser då ofta varken taktil eller visuell markering går att 
känna av eller upptäcka. Hållplatsen kan även vara svår att 
hitta pga ojämna plogkanter och brist på tydligt kännbara an-
visningar för att hitta till målpunkten. I övrigt gäller samma 
förhållanden som för de personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Se bildexemplet nedan.

Foto 29: Busshållplats vid busstationen i Luleå.
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I övrigt gäller samma förhållanden som för de personer med 
nedsatt rörelseförmåga.

Åtgärdsförslag 
Förbättrade drift- och underhållsåtgärder kan avhjälpa ojäm-
na plogkanter och bidra till jämnare väntytor. Förslag till åt-
gärder för att förbättra visuell och taktil ledning vid busshåll-
platser vintertid behöver utvecklas.

5.2.5 Halka
För vinterinventeringen har även en extra kategori inventerats, 
halka. Bedömningen är gjord med en enkel ja- eller nejfråga. 
För inventeringen var det sammanlagt 161 av 172 länkar som 
erhöll värdet Halka. 

Åtgärdsförslag
Förbättra friktionen hos personen genom ex bättre däck på 
rullstolen eller broddar på skor Detta skapar dock problem 
när personen ex ska in i butiker, bostäder m.m.

Förbättra friktionen på ytor genom bättre drift- och under-
hållsmetoder. Detta genom att sanda och skrapa bort isbelag-
da gångytor. 

Undersök möjligheten till att använda alternativa material.

5.3 ANALYS
I ovanstående avsnitt, d v s tillgänglighetsbeskrivningar höst 
respektive vinter för gruppen nedsatt perceptionsförmåga, 
redovisas inventeringsresultaten för olika företeelser för res-
pektive årstid. 

I detta avsnitt gör vi en jämförelse mellan och summering av 
skillnaderna höst- respektive vintertid.

Nedan analyseras ett antal olika typer av brister som påver-
kar tillgängligheten för personer med nedsatt syn eller som är 
gravt synsvaga eller blinda.

5.3.1 Övergripande resultat

Det finns stora skillnader i tillgänglighet mellan höst och vin-
terförhållanden för denna förmåga. 

Negativa effekter på tillgängligheten vintertid:
• Avsevärd försämring avseende ojämna gångytor
• Avsevärt försämrad visuell och taktil ledning
• Avsevärd försämring av visuell och taktil ledning till 

gångpassager
• Avbrott större än 1 m
• Avsevärd försämring med avseende på halka

Positiva effekter på tillgängligheten vintertid:
• Något färre smala gångbanor
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Oförändrad tillgänglighet vintertid:
• Riktningsgivare
• Hinder

5.3.2 Ledning längs gatan eller utefter gångstråk

Ojämna gångytor
I kapitel 4 beskrivs de inventerade länkarnas jämnhet. Vinter-
inventeringen indikerar att fler länkar är ojämna vintertid (93 
%) än hösttid (64  %). På 64 % av länkarna vintertid stod snö 
och is för ojämnheten.  Men det finns även exempel på jämna 
gångytor vintertid på länkar där snöröjningen fungerat väl.

Slutsats ojämna gångytor
Tillgänglighetens försämras med avseende på jämnhet vinter-
tid för gruppen nedsatt perceptionsförmåga. Stora mängder 
snö eller snö- och isbelagda ytor ställer höga krav på snöröj-
ning och sandning. 

Visuell och taktil ledning/sidoavgränsning 
Den taktila ledningen, framförallt i form av husfasader, är ge-
nomgående bättre än den visuella både höst- och vintertid. Men 
för att husfasader ska fungera som ledning krävs att element 
utefter fasaden är väl avgränsade och ytan hålls fri från hinder. 
Vintertid tillkommer krav på att snöröjningen fungerar och att 
gångytan är jämn och sandad även närmast fasaden. Ledning 
med taktila plattor och dylikt vintertid fungerar som regel inte. 

Den visuella ledningen är sämre vintertid än hösttid. Mycket 
snö, d v s vitt överallt, innebär dels att färgkontraster saknas 
för synsvaga och brister i snöröjningen innebär ofta att t ex 
kännbara kanter inte kan urskiljas för gravt synskadade eller 
blinda.

Slutsats visuell och taktil ledning/sidoavgränsning: 
Tillgänglighetens försämras med avseende på visuell och tak-
til ledning vintertid för gruppen nedsatt perceptionsförmåga.

Alltför smal gångbana
Inventeringarna visar på att gångbanebredden vintertid är 
alltför smal för något färre länkar vintertid än hösttid. Vin-
tertid uppvisade 39 % av alla länkar en alltför smal gångbane-
bredd medan motsvarande siffra hösttid är 51 %.

Trolig förklaring till detta är att trots att gångbanebredden i 
vissa fall minskar vintertid så kompenseras detta i andra fall 
av att mer yta blir tillänglig för denna förmåga. 

Slutsats alltför smal gångbana
Tillgängligheten förbättras något för denna förmåga vinter-
tid. 

Avbrott större än 1 m
Huvuddelen av de inventerade länkarna var länkar bestående 
av avbrott på mer än en meter. Antalet avbrott är ungefär de 
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samma enligt höst- respektive vinterinventeringen. Avbrotten 
medför en risk att tappa orienteringen och försämrad säkerhet 
då det ofta saknas någon form av varning för korsande trafik. 
Problemet blir större vintertid eftersom gångytorna och an-
gränsande ytor oftast är helt snöbelagda och inga taktila eller 
visuella markeringar på marken kan urskiljas. 

Slutsats avbrott
Tillgänglighetens försämras med avseende på avbrott vinter-
tid för gruppen nedsatt perceptionsförmåga. 
5.3.3 Korsning av gata

Riktningsgivare 
Riktningsgivare, i form av vinkelrät kantsten, ljudsignal, räcke 
eller taktil karta, samt signalytor saknas i majoriteten av in-
venterade GC-passager både under höst- och vinterförhållan-
den, i 86 respektive 88 % av passagerna. De ljudsignaler som 
finns har ofta för låga ljudnivåer för att uppfattas tydligt i 
trafikbruset. 

Slutsats riktningsgivare
Avsaknaden av riktningsgivare och signalytor bidrar till bris-
tande tillgänglighet för gruppen nedsatt perceptionsförmåga 
både höst och vinter. Tillgängligheten är oförändrad för denna 
kategori. 

Visuell och taktil ledning till gångpassage
Visuell ledning saknas till ca 88 % av gångpassagerna höst-
tid. Vintertid är i princip alla gångpassager helt snöbelagda 
vilket medför att den visuella ledningen saknas i alla utom en 
gångpassage.
Taktil ledning i inventerade gångpassager saknas i ca 77 % av 
passagerna under barmarksförhållanden, vintertid är motsva-
rande siffra ca 82 %. 

Slutsats visuell ledning till gångpassage
Tillgängligheten försämras avsevärt när det gäller den visu-
ella ledningen vintertid. Även den taktila ledningen till gång-
passage försämras under vintern.

5.3.4 Särskilda vinterförhållanden

Halka
Nästan samtliga länkar under vinterförhållanden ansågs vara 
hala och därmed framkomlighets och tillgänglighetsbegrän-
sade. Detta problem försvinner nästan helt under höstförhål-
landen. 

Slutsats halka
Tillgängligheten försämras kraftigt för denna förmåga
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6 Kognitiv funktionsnedsättning

Personer med nedsatt kognitiv förmåga har svårigheter att tol-
ka och uppfatta komplexa vägmiljöer och miljöer med många 
olika trafikslag. 

6.1. HÖST
För att hjälpa personer med svårighet att lokalisera sig i ga-
turummet, är det viktigt att gångpassager görs tydliga, så att 
man förstår att det är en lämplig platsa att korsa gatan på. 

Foto 30: Exempel på gatumiljö som kan vara svår för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning i centra Luleå

Fordonstrafikanterna ska också ges tydliga signaler om vad 
vi som planerare tänkt oss ska gälla på platsen. Utformning, 
regel och beteende ska stämma överens. 

På samma sätt ska ytor längs en gata helst ge en entydig infor-
mation om vem som ska trafikera de olika delarna av gatan.

Generella brister som inventeringen visade var brister i tyd-
lighet i olika trafikmiljöer, dels på grund av utformning men 
också på grund av exempelvis avsaknad av informationsskyl-
tar och vägvisning längs GC-stråk. Flertalet inventerade stråk 
var inte entydliga utan bestod av många avbrott och otydliga 
korsningar.
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6.2. VINTER
Samma problem råder under vinterförhållanden. Dock kan 
viss vägledning i form av skyltar täckas över av snön vilket 
försvårar orienteringen. 

Vidare kan gångstråk skapas som inte är tänka att vara det 
under barmarksförhållanden. Bilden nedan illustrerar detta. 
På höger sida om vägen finns vad som tycks vara en gångväg, 
medan en trottoar är byggd på andra sidan för att separera 
fotgängare från biltrafiken. 

Foto 31: Exempel på otydlig gatumiljö vintertid

6.3 ANALYS
Orienterbarheten bör generellt förbättras för denna dimensio-
nerande grupp. 

Åtgärdsförslag
Genomför en översyn av skyltningen. Läsbarhet och val av 
teckensnitt, typsnitt och färg är viktiga parametrar för en för-
bättrad orienterbarhet. En ökad användning av symboler för-
enklar förståelsen för alla. Vidare bör placering och belysning 
av skyltar ske på lämpligt sätt. Alternativ till skyltning i form 
av taktila kartor och talinformation kan också övervägas.

Vidare bör komplexa och farliga miljöer övervägas att byggas 
om. 
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7 Allergier

7.1. HÖST
För gruppen allergiker och överkänsliga visar inventeringen 
inte på några allvarligare brister längs utpekade stråk. Inven-
teringsmaterial innehåller samtidigt inte många inventerings-
punkter vilket bör betonas.  

Dock kan kommunen förbättra situationen genom att exempel-
vis införa rökförbud vid busshållplatser, inte tillåta pälsdjur 
vid till exempel stationsområden och liknande. 

7.1.1 Otillräckligt underhåll

Bilden visar ett exempel på stråk med växtlighet som har brett 
ut sig alltför mycket. Detta kan skapa problem för framkom-
ligheten och tillgängligheten. 

Åtgärdsförslag
Bättre drift och underhåll av befintlig växtlighet. 

7.1.2 Val av växtlighet

En stor andel lövträd kan påverka allergiker negativt. Samti-
digt finns det rekommendationer över vilka lövträd som fung-
erar bättre för överkänsliga. Foto 32: Otillräckligt underhåll

Foto 33: Exempel på mindre lyckat val av växtlighet



60

Visionsstad Luleå 

Åtgärdsförslag
Granska och bedöm vilken negativ effekt ny vegetation har för 
överkänsliga och allergiker. Undersök även behov av byte av 
olämplig växtlighet till mindre allergiframkallande. 

7.2. VINTER
Problemet med allergier och överkänslighet på grund av växt-
lighet och pollen förekommer vanligtvis inte vintertid. 

Försämrad tillgänglighet orsakad av allergier och överkäns-
lighet mot ex rök och pälsdjur kan motverkas på samma sätt 
som under barmarksförhållanden.

Det som kan allvarligt påverka allergier och överkänslighet 
negativt under vintermånader är inversion. Inversion är en 
beteckning på ett naturfenomen där det skapas ett lock mel-
lan varm och kall luft som hindrar luftens stigning. Detta lock 
stänger tyvärr också in avgaser vilket försämrar luftens kva-
litet.  

7.3 ANALYS
Övergripande resultat
Skillnaderna i tillgänglighet för denna förmåga under olika 
årstider är störst när det gäller överkänslighet mot pollen/
växtlighet och då framförallt vår- och sommartid.

Negativa effekter vintertid:
• Inversion

Positiva effekter vintertid:
• Växtlighet och pollen

Oförändrad tillgänglighet vintertid:
• Rök
• Pälsdjur
• Emissioner



61

Förstudie Tillgänglighet vintertid 

8. Fortsatt arbete

För att en bra totallösning ska bli resultat av kommunens an-
strängningar, är det viktigt med fortsatt dialog med handikapp-
organisationerna och affärsmännens samarbetsföreningar. 

Det är också nödvändigt att en bruksanvisning för centrum 
skapas, så att resultatet av alla ansträngningar kan kommu-
niceras till samtliga som har behov av hjälp att ta sig fram i 
staden. Så att ledsagare kan utbildas, så att ledsagning längs 
vissa stråk kan talas in på band och så att driftsorganisationen 
får förståelse för åtgärder till nytta för funktionshindrade. 

Vår förhoppning är att detta material ska kunna ligga till 
grund för upprättande av beskrivningar över vad som behöver 
göras i centrala Luleå. 

9. Källförteckning

”Tillgänglig Stad” utgiven av Svenska Kommunförbundet, ISBN 
91-7289-143-2.

Vägars och Gators Utformning, VGU, utgiven av Vägverket och 
Svenska Kommunförbundet

TRAST, utgiven av Vägverket och Svenska Kommunförbundet

”Enkelt avhjälpta hinder”, utgiven av Boverket, nås även på 
www.boverket.se/cgi-bin2/main.cgi?p=/forfattningar_praxis/
boverketsfrfattninsskrifterbfs/200319-HIN.htm

Regionalt ordnade gångpassager, utgiven av Vägverket Region 
Väst, nås även på www.vv.se/vagutformning/Regionalt/Ord-
nade_gangpass.htm
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