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Förord:

Denna	rapport	är	resultatet	av	ett	examensarbete	på	civilingenjörsutbildningen	inom	Arkitektur,	med	in-
riktning	mot	Stads-	och	Samhällsplanering,	vid	Luleå	tekniska	universitetet.	Arbetet	har	genomförts	under	
vintern	och	våren	2009,	på	uppdrag	av	Vägverket	Region	Norr	och	med	avdelningen	för	Samhällsutveckling	
med	Glenn	Berggård,	Luleå	Tekniska	Universitet,	som	examinator.
	Jag	vill	i	detta	förord	rikta	ett	stort	tack	till	Vägverket	Region	Norr,	till	mina	chefer	Hamid	Zarghampour	
och	Britt-Mari	Majbäck	som	gav	mig	möjligheten	att	genomföra	examensarbetet	inom	deras	verksamhet.	
Framförallt	vill	jag	tacka	mina	båda	handledare	Johanna	Jacobsson,	Vägverket	Region	Norr	samt	Glenn	
Berggård,	Luleå	Tekniska	Universitet,	som	hjälpt	mig	med	diskussioner	och	gett	mig	vägledning	och	annat	
stöd	under	arbetets	gång.
	Dessutom	vill	jag	tacka	alla	personer,	medlemmar	i	de	handikapporganisationer	som	deltog	i	enkätundersök-
ningen	och	dem	som	ställde	upp	på	vår	djupintervju.	Förutom	dessa	vill	jag	tacka	medlemmar	i	det	regionala	
handikapprådet	och	speciellt	mycket	de	regionala	ombudsmännen	Karin	Sundbaum	och	Tomas	Tillberg.	
Utan	er	goda	vilja	och	ert	engagemang	hade	det	inte	varit	möjligt	att	genomföra	mitt	examensarbete.
Jag	vill	också	tacka	Jenny	Enevold	som	har	hjälpt	mig	med	bilder	som	hon	har	tagit		i	Umeå	och	som	jag	
använt	i	mitt	examensarbete.
	Slutligen	vill	jag	varmt	tacka	min	man	Thomas	som	alltid	funnits	vid	min	sida,	hjälpt	och	stöttat	mig	vid	alla	
tillfällen	och	under	de	år	jag	har	genomfört	mina	studier.

	 Luleå,	augusti	2009
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Sammanfattning.

 Studien hade flera syften. Det första var att på detaljnivå kartlägga och pre-
sentera vilka hinder som finns i trafikmiljön på Västra Esplanaden, i centrala 
Umeå. Det andra syftet var att klargöra vilket stråk som används mest av 
funktionshindrade personer. Ytterligare har syftet varit att studera vilka be-
hov och begränsningar funktionshindrade personer har och hur de upplever 
trafikmiljön på Västra Esplanaden, vilka brister de upptäckt i miljön och hur 
trafikmiljön kan förbättras och åtgärdas för att minska deras handikapp.

Målet med studien har varit att genom intressentdialog samla åsikter, göra 
avvägningar och prioritera åtgärder. Ambitionen har varit att nå så många 
kunder som möjligt för att skapa ett bra planeringsunderlag för Vägverkets 
nästkommande åtgärder i tillgänglighetsarbetet.

För att uppnå målet med studien har olika metoder använts.
Tidigare gjorda inventeringar har klargjort var det funnits omfattande brister i 
trafikmiljön på Västra Esplanaden i Umeå och vilka det varit.

Enkätundersökningen har visat att de flesta respondenterna velat att gångpas-
sagen på Västra Esplanaden ska förbättras. Eftersom de flesta respondenter 
använder gångpassagen längs Kungsgatan ska den vägkorsningen åtgärdas 
om åtgärderna blir aktuella.

Både enkätundersökningen och djupintervjuerna har samlat användbart 
material som presenterar de olika dimensionerande förmågornas behov, be-
gränsningar och önskemål . 
Att tillgängliggöra för olika dimensionerande förmågor är ingen enkel 
uppgift, då det finns motstridiga intressen som är svåra att förena och då det 
saknas enkla lösningar på problemet. Oftast saknas också tillräckligt stora 
resurser för alla önskvärda åtgärder.

Nyckelord:	Funktionshinder,	dimensionerande	förmågor,	inventering,	gång-
stråk,	enkelt	avhjälpta	hinder,	dialog,	enkätundersökning,	intervjustudier,	
prioriteringar,	åtgärd.
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Abstract

The study had several purposes. The first was to identify and present, in 
detail, what barriers that exist in the traffic environment on Västra Espla-
naden,	in	central	Umeå.	

The second was to make clear which routes are most used by disabled 
people.	A	further	aim	has	been	to	study	the	needs	and	limitations	of	people	
with disabilities, how they perceive the traffic environment on Västra Espla-
naden., what the weaknesses detected in the environment are and how the 
traffic environment can be improved and fixed to reduce their handicap. 

The aim of the study was through dialogue, collect opinions, make adjust-
ments	and	prioritize	actions.	The	aim	has	been	to	reach	as	many	customers	
as	possible	to	create	a	good	basis	for	planning	Vägverkets	next	steps	in	the	
accessibility work. 
	
To	achieve	the	goal	of	the	study	different	methods	have	been	used.	

Previously made inventorys has made clear that there were serious shortco-
mings in the traffic environment on Västra Esplanaden in Umeå, and what 
it was. 

The questionnaire survey showed that most respondents wanted the passage 
of	the	Västra	Esplanaden	to	be	improved.	Since	most	respondents	use	the	
passage along Kungsgatan, that is the junction to fix if it becomes actual. 

Both the questionnaire survey and the indepth interviews have collected 
useful	materials	that	present	the	various	dimensions	of	capacity	needs,	con-
straints	and	preferences.	
To	make	available	to	the	different	dimensions	of	ability	is	no	easy	task,	
since there are competing interests that are difficult to reconcile and then 

there	are	no	easy	solutions	to	the	problem.	Usually	there	isn´t	enough	resour-
ces	for	all	measures.	

Keywords: Disability, design abilities, inventory, walkways, easily remedied 
obstacles, dialogue, survey, interview studies, priorities, action. 
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Viktiga begrepp och definitioner:
Användbarhet – anger om ett stråk eller delar av stråk, kan användas av 
personer med viss dimensionerad funktionsförmåga. Bedömningen omfattar 
väg och fordon samt den information som behövs för att genomföra förflytt-
ningen. (SKL, 2005).
beläggning – Ett täckande lager som på vägar kan bestå av asfalt, betong, 
grus, stenmjöl etc. Det ska bland annat skydda vägkroppen mot belastning-
ar, öka komforten för resande och bidra till säkrare framfart ur trafiksäker-
hetssynpunkt (Nationalencyklopedin).

Brukare – ”Brukare” är ett ord som använd i utredningar och program för 
byggd miljö. Med brukare menas alla de som använder, brukar, miljön i 
fråga. (Månsson K., 2002 ).

DHR – De Handikappades Riksförbund. 

Dimensionerande förmåga (DF) - Ett antal grupper som omfattar personer 
med likartade funktionsbegränsningar vilka utgör ett hinder för personer att 
orientera sig och förflytta sig i trafiken kallas för dimensionerande förmåga.

Drift – Kortsiktiga åtgärder för att upprätthålla trafiksäkerhet, tillgänglighet 
och framkomlighet.

Enkelt avhjälpta hinder – är sådana hinder som med hänsyn till nyttan av 
åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De 
ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsä-
garen, lokalhållaren eller näringsidkaren.

Ett ledstråk definieras som en kontinuerlig följd av naturliga och konst-
gjorda ledytor, valytor och varningsytor från start- till målpunkt endast 
avbruten av kör- och cykelbana. (Almén M., 2007)

Framkomlighet – Betyder en möjlighet samt en förmåga att komma fram för 
både fordon och person. (Nationalencyklopedin, 2008).

FUB – Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna.

Funktionsförmåga - Med funktionsförmåga avses en människas förmåga att 
klara av de krav som ställs i den miljö denne befinner sig.

K
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v 
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pp
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Fö
rm

åg
a 

Stapeldiagram visar ett sam-
band mellan omgivningens krav 
och individens förmåga. Då 
kraven överstigger förmågan 
uppstår ett handikapp.
Efter tillgänglighetsarbete blir  
kravstapeln lägre och handikap-
pet minskar.

Bild	1.	Samband	mellan	omgivningens	krav	och	individernas	förmåga.

Funktionshinder - I diskrimineringslagstiftningen definieras funktionshinder 
som ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som 
fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”. 

Funktionsnedsättning -	Funktionsnedsättning innefattar ett stort antal olika 
funktionshinder i olika befolkningsgrupper överallt i världen. Människor kan 
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		Bild	2:	Handikappad	person.																Bild	3:	Icke	handikappad	person.
(Källa:	”Stockholm	–	en	stad	för	alla”)

ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador eller 
sjukdomar, syn- eller hörselskador, medicinska tillstånd eller psykiska sjuk-
domar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller 
övergående natur.  (HSO, www.hso.se, 2009-03-31).

Handikapp	-	Handikapp syftar på förhållandet mellan omgivande miljö och 
individ. Handikapp är den begränsning i det dagliga livet som en funktions-
nedsättning innebär. (SKL, 2005)

Handikapporganisationerna – eller handikapprörelsen som de också kall-
las, är politiskt och religiöst oberoende och bygger på folkrörelsetraditioner. 
Handikapporganisationernas uppgift är oftast att vara en kamratförening, ge 
information och service samt verka intressepolitiskt, vilket innebär att arbeta 
politiskt men inte partipolitiskt med frågor som är av stort intresse för med-
lemmarna för att påverka samhällsutvecklingen. Verksamheten bedrivs van-
ligtvis på lokal-, regional-  och riksnivå.( Månsson K., 2002).

Hinder – är på detaljnivå, en utformning, anordning eller annat som omöjlig-
gör eller försvårar en förflyttning eller minskar säkerhet och trygghet längs ett 
stråk, med andra ord begränsar stråkets användbarhet. (SKL, 2005).

HRF – Hörselskadades Riksförbund. 

HSO - Handikappföreningarnas samarbetsorgan.

Hållplats – Plats som är speciellt utsedd för av- och påstigning av fordon.

Kognition – Kognition är ett psykologiskt samlingsnamn för processen att 
inhämta, organisera och använda information. (Sadock & Sadock, 2003). Det 
är förmågan att fokusera på en aktivitet, resonera och lösa problem. (Neistadt 
& Crepeau, 1998). 
Det är också ett samlingsbegrepp för de processer som sker i hjärnan när vi 
tar emot, bearbetar och använder oss av information. Ordet kognition syftar 
på förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, 
numerisk förmåga, språklig förmåga, m. fl. (Hjälpmedelinstitutet, 2002).

Kognitiv förmåga - En individs intellektuella funktioner avseende förståelse 
av sinnesintryck, tankar och resonemang. Det är varaktiga fysiska, psykiska 
eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som 
till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter 
eller kan förväntas uppstå.

Kvalitativ undersökning – Insamlat fakta som analyseras och tolkas men 
inte kan kvantifieras, dvs, uttryckas i sifferform.
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Bild 4. Svensk alfabet i punktskrift. (Källa: www.tillganglig - kultur.nu.)

Kvantitativ undersökning – Insamlat material som uttrycks i sifferform 
och även analyseras kvantitativt.

Nedsatt orienteringsförmåga  - är ett begrepp som ofta används i riktlinjer 
och i bygglagstiftningen. Nedsatt orienteringsförmåga kan hänga samman 
med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsatt kognitiv förmåga. 

Perception - Perception är ett psykologiskt begrepp för de processer som 
är aktiva i att tolka sinnesintryck. 

Punktskrift – Punktskriften är ett vanligt hjälpmedel som hjälper gravt 
synskadade eller blinda personer att ta del av information denne behöver. 
Punktskriften utgörs av upphöjda punkter som bildar bokstäver och läses 
med fingertopparna. (Månsson K., 2002). Formatet kallas också Braille, 
efter sin franske upphovsman. (Handisam, 2007).

RBU - Förbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. 

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa.
 
srF – Synskadades Riksförbund.

Stråk - betyder en sammanhängande förbindelse mellan en startpunkt och en 
målpunkt. Ett stråk kan vara en gångväg som utgör direkt förbindelse mellan 
en startpunkt och ett närliggande mål. Men det kan också vara en mer lång-
väga förbindelse bestående av länkar i gång- och cykelnätet kombinerade med 
förflyttningar med buss, tåg eller taxi. (SKL, 2005).

Taktil - Taktil är ett ord som används för att beskriva överföring av informa-
tion eller känsla vid beröring. Exempel på information som kan avläsas vid 
beröring av ett objekt är till exempel ytegenskaper och form. Punktskrift är ett 
exempel på information som avläses taktilt. 

Taktilt - på ett kännbart sätt.

Teknikkäpp – Vit käpp som personer med synnedsättning kan nyttja för att 
underlätta sin orientering. Med hjälp av käppen kan den yta som finns när-
mast framför fötterna kännas av och eventuella hinder undvikas. (Månsson K., 
2002).

Tillgänglighet - enligt Nationalencyklopedin betyder det möjligheten att ta del 
av något en individ eftersträvar. I transportsammanhang innebär tillgänglig-
heten möjlighet för funktionshindrade att ta del av en viss verksamhet eller att 
förflytta sig utan hinder.

Underhåll – Insatser av långsiktig karaktär med målet att bevara investerat 
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kapital samt motverka förtida förslitning och åldrande. Har längre varaktighet 
än ett år och kan enkelt planeras både i tid och volym., Isacsson, (2000).

US - Unga Synskadade.

UH – Unga Hörselskadade.

Vinterväghållning – sammanfattande begrepp för de åtgärder som krävs 
vintertid för att säkerställa framkomlighet och säkerhet. Begreppet innefattar 
exempelvis snöröjning, halkbekämpning genom sandning eller andra åtgärder, 
undanskaffande av snö och is, bortförande av sand och annat som påförts vid 
halkbekämpning, samt rensning och upptining av rännstensbrunn och ledning. 
Johansson, (2000).

Visuellt - på ett synligt sätt.
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	 1	Inledning
	 			1.1.	Bakgrund	-	presentation	av	ämnet.

   Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. I varje 
enskilt land i alla delar av världen finns människor med någon typ av funk-
tionshinder som på ett eller annat sätt begränsar eller utesluter deras möjlig-
heter att resa, arbeta, studera, utnyttja service eller besöka sina vänner och 
bekanta. De flesta funktionshindrade personerna hamnar i utanförskapet på 
grund av bristande tillgänglighet. De kan inte aktivt delta i samhället och 
leva ett rikt socialt liv. På ett eller annat sätt känner de sig diskriminerade 
eftersom de inte kan påverka sin livsföring som andra människor i deras 
situation. Dessutom är de oftast underrepresenterade på arbetsmarknaden, har 
inte samma valmöjligheter och är mycket beroende av insatser från samhäl-
let. Detta gör att funktionshindrade personer mår allmänt psykiskt dåligt. 
     Kommuner, vägförvaltare och fastighetsägare kan göra mycket för att för-
bättra tillgängligheten för funktionshindrade men de gör fortfarande för lite 
så länge de själva avgör vilka hinder som anses enkelt avhjälpa och det inte 
finns några sanktioner eller påföljder för otillgänglig miljö. 
     Att inte bygga tillgängligt har i slutändan ett högt pris, både för samhäl-
let och individen. Tyvärr saknas en samhällsekonomisk bedömning av vad 
bristande tillgänglighet och användbarhet medför. Samhällsutvecklingen 
bromsas eftersom inte alla invånare kan vara med och ge sitt bidrag till ut-
vecklingen. De besparingar fastighetsägaren gör på att inte bygga tillgängligt 
och användbart motsvaras av kostnader inom till exempel försäkringskassan, 
hemtjänsten och färdtjänsten. Både anhöriga och de funktionshindrade själva 
påverkas av bristande tillgänglighet och användbarhet i form av försämrad 
livskvalitet och praktiska svårigheten i vardagen. (Månsson K., 2002). 
     De senaste årens befolkningsutveckling har också visat att medelåldern 
ökar. Samtidigt som fler av oss blir äldre och äldre blir det allt färre männis-
kor som kan jobba, försörja och ta hand om de äldre. Eftersom det ingår som 
en naturlig del i det normala åldrandet att kroppens funktionsförmåga i olika 
avseenden avtar, kommer många av oss någon gång under vår levnad att 
drabbas av någon form av funktionshinder. Genom att förbättra tillgänglig-

heten för funktionshindrade skapas möjligheter för fler att jobba eller studera. 
Samhällsekonomin påverkas positivt när produktion och konsumtion ökar 
medan de sociala kostnaderna minskar. I det här sammanhanget är handikap-
pade personer en stor och outnyttjad resurs som kan gynna hela samhället. En 
tillgänglig miljö är alltså bra och viktig för oss alla.
     År 1993 antogs FN:s tjugotvå standardregler för delaktighet och jämlikhet. 
Där regel Nr 5 ”Tillgänglighet”, anger att medlemsstaterna ska införa hand-
lingsprogram som gör fysisk miljö, information och kommunikation tillgäng-
lig för alla oavsett funktionsnedsättning. Sverige har under många år arbetat 
aktivt i handikappfrågor och år 2000 antog riksdagen en nationell handlings-
plan för handikappspolitiken ”Från patient till medborgare” där det uppsatta 
målet är att göra Sverige tillgängligt år 2010. Ett steg fram, närmare målet är 
ett retroaktivt krav av åtgärdande efter föreskriften HIN. Boverket, (2003) om 
undanröjande av enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och publika loka-
ler, med en kompletterande idéskrift ”Enklare utan hinder” Boverket, (2005). 
Dessutom föreskriften ALM Boverket, (2004) med krav på tillgänglighet och 
användbarhet vid nyanläggningar av allmänna platser och områden för andra 
anläggningar än byggnader. 
     För att uppnå tillgänglighetsmålet och ger funktionshindrade personer full 
delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor ska samtliga myn-
digheter samverka och vara föredömen. Kommunen bär huvudansvaret samt 
är tillsynsmyndighet över det kommunala vägnätet och publika lokaler. Väg-
verkets sektorsansvar sträcker sig däremot över det statliga vägnätet och andra 
anläggningar än byggnader och är fokuserat på samhällets utveckling mot de 
transportpolitiska målen. Där det övergripande målet är att åstadkomma ett 
transportsystem som är miljömässigt, ekonomiskt, kulturellt och socialt håll-
bart och som på sikt uppfyller alla delmål om tillgänglighet, transportkvalitet, 
säkerhet, god miljö, positiv regionalutveckling samt jämställt transportsystem. 
Vägverkets sektorsansvar (2006).
    I dagsläget är Västra Esplanaden i centrala Umeå en gatumiljö totalt domi-
nerad av biltrafik. Detta leder till stora problem med framkomlighet, tillgäng-
lighet samt säkerhet och hälsa. Redan idag passerar mellan 21 000 och 27 000 
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fordon per årsdygn och orsakar långa bilköer. Det skapar barriäreffekter och 
orsakar hälsoproblem. Vägens utformning med hög korsnings- och utfartstät-
het samt avsaknad av planskilda passager för oskyddade trafikanter medför 
dessutom en stor trafiksäkerhets risk. Enligt statistik hör delar av E 4 i centrala 
Umeå till den så kallade ”100 - listan”. En av de mest olycksbelastade vägarna 
i landet med personskador inblandade. Förutom säkerhet och framkomlighet 
påverkar biltrafiken människors hälsa negativt genom buller, vibrationer och 
luftföroreningar.  Emissioner och luftföroreningar från biltrafiken på Västra 
Esplanaden har uppnått en nivå som inte längre kan accepteras. Därför drogs 
Umeå projektet igång för att dra om E 4 utanför stadskärnan. När allt blir klart, 
år 2012 kommer Västra Esplanaden att bli en kommunal gata, med Umeå 
Kommun som huvudman. Kommunen kommer att ta över gatan men inte till 
vilket pris som helst. Fram till dess måste vissa åtgärder vidtas för att förbättra 
tillgängligheten för funktionshindrade personer. Eftersom det är praktiskt 
omöjligt och ekonomiskt oförsvarbar att idag renovera hela gatan när den ändå 
kommer att byggas om inom de närmaste åren, vill Vägverket föra en dialog 
med sina brukare, medlemmarna i handikappsorganisationer för att ta reda på 
vad de anser är viktigt att åtgärda i första hand ifall det blir aktuellt. 
I november 2008, på det regionala handikappsrådet som ägde rum i Luleå, 
ställdes en fråga till representanter för olika handikapporganisationer om de 
vill vara med och påverka planeringen av tillgänglighetsarbetet och åtgärder 
på Västra Esplanaden. Utifrån medborgars perspektiv vill man samla in åsikter 
och förslag samt göra bedömningar av vilka åtgärder som ska prioriteras i fall 
staten beviljar Vägverket ekonomiskt stöd för åtgärderna. Endast de åtgärder 
ska prioriteras vilka, med minimala insatser, kan uppnå en stor allmän nytta.

 1.2.		Syfte.
Syftet med examensarbetet är att:
Kartlägga och presentera, på en detaljnivå, vilka hinder som finns utmed gång-
stråk på Västra Esplanaden i centrala Umeå.
Klargöra vilket stråk som används mest och hur utemiljön på Västra Esplana-
den upplevs av funktionshindrade personer samt vilka behov och begränsning-

ar funktionshindrade personer har.
Kartlägga och presentera funktionshindrades åsikter och förslag på hur ute-
miljö och tillgänglighet kan förbättras för alla grupper av funktionshindrade. 
Slutligen avväga och prioritera vilka åtgärder på V. Esplanaden som till en 
rimlig kostnad kan leda till en ökande tillgänglighet och stor allmän nytta.

 1.3.		Mål.
Målet med arbetet är att genom en dialog med Vägverkets kunder skapa ett 
bra planeringsunderlag för Vägverket Region Norr för nästkommande åtgär-
der i tillgänglighetsarbete i centrala Umeå. 

 1.4.		Avgränsning.
Från början har ett antal avgränsningar gjorts för att bestämma arbetets ut-
sträckning, tidsramar samt för att sätta fokus på det angivna målet. Följande 
avgränsningar under arbetets genomförande har varit aktuella:
Resultat av inventeringar sammanfattades och presenterades endast för Väs-
tra Esplanaden, den delen av E 4 som löper genom centrala Umeå, mellan 
Tegsbron och Norrlandsgatan, med undantag för planskild korsning mellan 
Västra Esplanaden och Nygatan där Vägverket inte ansvarar för drift och 
underhåll.
Enkätundersökningen har gjorts endast bland medlemmar i handikapporgani-
sationer som ingår i HSO - plattformen. Endast bland de som permanent bor, 
jobbar eller långvarigt vistas i Umeå.
För djupintervjuer valdes endast de funktionshindrade personer som är aktiva 
i någon handikapprörelse och tydligt representerar de olika ”dimensionerande 
förmågor”. För att fastställa de intervjuades tillhörighet till olika grupper av 
”dimensionerande förmågor” används frågeställning i frågeformulär. Kriteri-
er som beskriver gruppens egenskaper inhämtades från idéskriften ”Tillgäng-
lig stad” av Sveriges Kommuner och Landsting.
 1.5.	Felkällor.
En del felkällor kan förekomma i samband med tolkning av enkätsvar samt 
under sammanställning av resultatet av djupintervjuerna.
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2.	Metod.
	 					2.1.	Litteraturstudie.	
Litteraturstudier har omfattat en genomgång av litteratur som handlar om 
tillgänglighet i den fysiska miljön för funktionshindrade personer. Även en 
del av forsknings- och utvecklingsprojekt inom tillgänglighet utmed gång-
stråk och utformning av statens allmänna vägar har studerats. Sökning efter 
svensk litteratur har skett. Vägverkets egna publikationer, en litteraturstudie 
samt test i trafikmiljö för personer med nedsatt kognitiv förmåga har varit 
till hjälp vid arbete med kapitel 3 i rapporten. Genomgång av lagar, förord-
ningar samt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) och 
(ALM) allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för funktionshin-
drade personer för andra anläggningar än byggnader har också varit aktuella. 
Vid litteraturgenomgången har bland annat VGU, ”Bygg ikapp handikapp”, 
”Enklare utan hinder”, Bygg för alla” och fram för allt ”Tillgänglig stad” 
varit utgångspunkter.
Dessutom har ”Uppsatshandboken” studerats i syftet att kunna presentera 
det resultatet man fått på ett lätt och överskådligt sätt i rapporten.

	 					2.2.	Inventeringar.	
Inventeringar i centrala Umeå har genomförts under 29 -30 september 2008 
under praktikperioden på Vägverket Region Norr och innan examensarbetet 
påbörjats. Resultatet av inventeringarna har dokumenterats både skriftligt 
och digitalt och sedan används under examensarbetet. 
De hjälpmedel som använts vid inventeringarna är bland annat områdeskar-
tor, Handisams inventeringschecklistor samt anteckningsblock för att föra 
in nödvändiga anteckningar angående marklutningar. Förutom det har en 
bärbar dator, GPS, ett digitalt vattenpass, måttstock, samt NCS ljushetsmät-
tare används vid inventeringstillfällena. De datorprogram som använts vid 
arbetet med digital data är ArcGIS, Adobe InDesign, Adobe Photoshop samt 
Microsoft Excel. 
Resultatet av inventeringarna har sammanfattats och presenterats vid två 
tillfällen, i Luleå och i Skellefteå på det regionala handikappsrådet.

	 2.3.	Enkätundersökning.
Enkätundersökningen om enkelt avhjälpta hinder i centrala Umeå har erbju-
dits medlemmar i handikappsorganisationer som ingår i handikappförening-
arnas samarbetsorgan i Västerbottens Län, med 23 föreningar. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på vad medlemmarna tycker om trafikmiljön 
på Västra Esplanaden samt att identifiera primära stråk och komma med för-
slag på hur miljön kan förbättras utifrån deras funktionsförmåga. 

2.3.1.	Förberedelse	inför	telefonkontakt.
Innan kontakten togs med varje enskild förening via telefon har e-post skick-
ats i förväg med förfrågan till alla handikappföreningar om de är intresserade 
av att delta i enkätundersökningen (se bilaga 2). Efter en vecka togs kontakt 
via telefon med angiven kontaktperson för respektive förening.
Av 23 handikappföreningar var endast 10 föreningar villiga att delta i enkät-
undersökningen:

• Astma- och Allergiförbundet.
• Diabetesförening.
• Reumatiker förbundet i Västerbotten.
• DHR – De Handikappades Riksförbund. 
• Unga Rörelsehindrade.
• Parkinsons förening.
• HRF – Hörselskadades Riksförbund.  
• UH – Unga Hörselskadade.
• FUB – Förbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna.
• SRF – Synskadades Riksförbund inklusive US - Unga Synskadade.

Dessutom har Elöverkänsligas lokal förening bidragit med sitt tillgänglig-
hetsperspektiv, men avstod från enkätundersökningen med motivation att 
medlemmarna just genomgått en annan enkätundersökning vilken gjordes av 
en forskare från Umeå tekniska universitetet.
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	 		2.3.2.	Enkätutformning.
Enkäten som skickades till medlemmar i handikapporganisationerna bestod 
av 13 frågor. Alla frågor i enkäten, förutom en, har haft slutna svarsalternativ.  
Det betyder att till varje fråga erbjöds några svarsalternativ att välja mellan, så 
att respondenten kunde besvara enkäten utan att tillbringa mycket tid med den. 
Sådan utformning av enkäter förväntas ha bra svarsdeltagande och omfatta 
många personer.
Före den första frågan i enkäten kom en introduktions text, eller den inledande 
delen som förklarade för respondenterna:

• Vem det är som skickade enkäten.
• Varför respondenten har blivit utvald.
• Vad resultaten skall användas till.
• Hur lång tid det tar att besvara enkäten och varför man bör göra det.
• Slutligen anonymitetspolicyn. 

Avslutningstexten, den som följde efter den sista frågan, innehöll en kort 
avtackning samt kontaktuppgifter till den person som gör undersökningen i 
fall man har frågor och funderingar. På slutet kom en information om vad som 
kommer att ske närmast: 
”När undersökningen är klar kommer resultatet sammanställas och skickas till 
respektive förening.

2.3.3.	Förberedelse	inför	utskick	av	frågeformulär.
När enkäten var färdig har den korrekturlästs och testats av några utomstående 
personer. De som erbjöds att testa och korrekturläsa enkäten har inte tidigare 
varit i kontakt med enkäten. Bland de som testade enkäten var 4 gravt synska-
dade personer. Syftet med detta är att utöver stav- och språkliga fel få någon 
med fräscha ögon som kan ge ett svar på följande frågor:

• Är enkäten för lång? 
• Hur bra är enkätens disposition? 
• Finns det en balans mellan bakgrunds- och innehållsfrågor?
• Är det lätt eller svårt att uppfatta frågorna och fylla in enkäten?

• Är det lätt att förstå texten som följer enkäten.
Resultatet av testen samt rekommendationer på enkäts utformning av de 
utomstående personerna som testade enkäten finns i delen ”Slutsatser och 
diskussioner” i avsnittet som handlar om metodutvärdering.

	 		2.3.4.	Personlig	kontakt.
Innan enkäterna skickades etablerades en personlig kontakt med de anställ-
da på HSO - kansliet för respektive förening. Dessutom har förfrågan skick-
ats till ordförande för respektive förening med förfrågan om att bli inbjuden 
och personligt komma på medlemsårsmötet. Syftet med ett personligt besök 
var att presentera resultatet av tillgänglighetsinventeringarna som gjordes 
i Umeå. Dessutom är det enklare vid ett personligt besök att berätta om 
enkätundersökningen, dela ut enkäterna bland medlemmarna och besvara 
de frågor som förekommer. Svarsfrekvensen kan påverkas positivt om man 
lyckas skapa relationer mellan respondenter och undersökare. En närmare 
relation brukade leda till en bättre svarsfrekvens. Engagemanget kan öka 
när medlemmarna som ska besvara enkäten kan se en direkt egennytta av 
att svara. 
De flesta handikapporganisationer brukade ha medlemsmöten 2 till 3 
gånger om året. Vid den tidpunkt när undersökningen ska påbörjas, i fe-
bruari 2009, har några aktuella föreningar redan haft årsmöten och kunde 
boka besök först till nästa möte under maj eller juni månad. Tyvärr är exa-
mensarbetet är tidsbegränsat och det erbjudandet avböjdes. De föreningar 
som ännu inte hunnit med medlemsmötet var SRF, DHR och RFMH samt 
Reumatikers Riksförbund. Av dem ville endast föreningarna SRF och DHR 
ta emot besökare på medlemsmötet. Den tiden som DHR:s medlemsmöte 
ägde rum gick tyvärr inte att pussla ihop med andra möten och aktiviteter 
som redan vari bokade. 
Till SRF:s medlemsmöte blev jag inbjuden och fick möjlighet att presentera 
mig själv, tala med medlemmarna och dela ut enkäterna. 



�6

2.3.5.	Enkätsutskick.
Under villkor att Vägverket bekostar utskrifter och porton ville de flesta för-
eningar själv skicka ut enkäterna med ett bifogat svarskuvert till sina med-
lemmar. Möjligheten att få adressetiketter till medlemmarna var utesluten 
samt även möjligheten att skicka påminnelse i fall svaren dröjde. 
Några föreningar valde däremot att sprida enkäten digitalt. Förbundet för 
social och mental hälsa bestämde sig för att endast lägga ut enkäter i förbun-
dets lokal så att besökarna själv kunde avgöra om de ville delta i undersök-
ningen. Det resulterades i att endast 6 enkäter blev besvarade.
 		

2.3.6.	Sammanställning	av	resultatet.
Stoppdatumet för enkätundersökning har förflyttads flera gånger under 
examensarbetet. Efter sista stoppdatumet lades resultatet av enkätundersök-
ningen i en tabell samt grupperades efter kön. Denna gruppering gjordes för 
att se vilka svar män och kvinnor har gett samt visa om det finns skillnader i 
svaren bland manliga och kvinnliga respondenter.
 Förutom könstillhörighet viktades svaren efter ålder, dimensionerad för-
måga samt efter föreslagna åtgärder. Med hjälp av stapel- eller pajdiagram 
presenterades resultat, procentuell fördelning och svarsdeltagande.

					 2.4.	Intervjustudie.
För djupare intervjuer har samtal bokats och genomförts med 11 personer 
tillhörande olika grupper, så kallade dimensionerande förmågor. Personerna 
som intervjuades har egna erfarenheter av funktionshinder. De använder 
hjälpmedel och är i behov av insatser från samhället, exempelvis färdtjänst 
och ledsagarservice. Dessutom är de verksamma och aktiva i olika intresse-
föreningar som behandlar frågor gällande funktionsnedsättningar och han-
dikappolitik. Bland de 11 intervjuade har 4 personer olika grad av synskada 
och en av dem har dessutom problem med hörsel. Tre personer är på ett eller 
annat sätt rörelsebegränsade. Två personer besväras av astma. En person 
lider av mental ohälsa och en har läs- och språksvårigheter.	

2.4.1.	Förberedelser	inför	samtal.
För intervjuer har några personer valts genom enkätundersökningen. När 
enkätsvaren inkommit har vissa respondenter lämnat sina kontaktuppgifter 
med förfrågan om att bli kontaktad. Några av de uppringda ville efter samtalet 
ställa upp för djupare intervjuer vid ett senare tillfälle. Dessutom har några 
aktiva medlemmar rekommenderats av ordförande eller kanslianställda från 
respektive förening. Kontakten med respektive personer har knutits och inter-
vjuförfrågan skickats ut. Med alla personer förutom två, har kontakten skett 
via e-post eller per telefon. 
	 2.4.2.	Samtal.
För att kunna föra ett naturligt och obehindrat samtal samt underlätta material-
hantering vid analys- och bearbetningsskedet har ljudupptagning skett. Under 
samtalet har frågeformulär använts som hjälpmedel för att fastställa personens 
tillhörighet till olika grupper av dimensionerande förmågor. Användning av 
checklistan minimerade risken för att tappa bort viktiga frågor. Efter frågorna 
har ställs fick respondenterna tala fritt. När deras svar behövde förtydligas har 
följdfrågor ställs. 
Under samtliga samtal har ett underlag för en öppen diskussion används för 
att sätta fokus på eventuella brister och lösningsförslag i miljöutformningen. 
Dessutom har olika behovskonflikter i miljöutformningen som finns mellan 
olika grupper av funktionshindrade lyfts fram samt hur de oenigheterna kan 
förenas. Dialog med dessa personer, genom deras kunskaper angående deras 
funktionsnedsättningar, kan ge ett helhetsperspektiv av gruppens behov och 
problembild samt svara på frågan hur tillgänglighetsåtgärder kan påverka de-
ras rörlighet, säkerhet, välbefinnande och livskvalitet.
	
	 2.4.3.	Sammanfattning	av	resultatet.
De intervjuades profiler samt förslag på problemlösning har presenterats i 
avsnittet Intervjustudie.

 2.5.	Felkällor.
En del felkällor kan förekomma i samband med tolkning av enkätsvar samt 
under sammanställning av resultatet av djupintervjuerna.
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3.	På	väg	mot	ett	tillgängligt	samhälle.
	 3.1.	Bakgrund	och	förutsättningar.
Människor har olika intressen, önskemål och förutsättningar beroende på erfa-
renheter, ålder, intellektuell- och fysisk förmåga. 
1993 antogs FN:s tjugotvå standard regel för delaktighet och jämlikhet. Sve-
rige har förbundit sig att följa FN:s standardregler för att tillförsäkra männis-
kor med funktionsnedsättningar jämlikhet och delaktighet i samhället på lika 
villkor. En av förutsättningarna för att det ska kunna uppnås är att hela miljön 
är tillgänglig och användbar för alla, även för personer med funktionsnedsätt-
ningar. (Svensson E., 2001).
	 3.2.	Hur	många	berörs?	
					 							3.2.1.	Befolkningsutveckling.
Medellivslängden har ökat i Sverige hela 1900-talet och fortsätter öka. Prog-
nosen över befolkningsutvecklingen visar att det blir fler och fler äldre och 
färre personer som ska ta hand om, vårda och försörja dem (se diagram 1 och 
2).  Mellan år 2008 och år 2020 beräknas andelen äldre än 65 år öka från cirka 
17 procent till 22 procent. Efter år 2020 väntas andelen äldre än 80 år öka 
kraftigt.

Diagram 1 och 2. (Källa: SCB, 2001).

3.2.2.	Fakta	om	funktionsnedsättningar.
Det är svårt att uppskatta exakta siffror för hur många personer som har olika 
funktionsnedsättningar. Samma person kan ha flera funktionsnedsättningar, 
d.v.s. att personen är flerhandikappad. Vissa sjukdomar som, exempelvis, 

reumatism, Bechterews sjukdom eller MS kan variera i svårighetsgrad så att 
man vissa dagar inte upplever några besvär alls och andra har stora funk-
tionshinder. I olika undersökningar används dessutom olika definitioner på 
de funktionsnedsättningar som avses. I samma undersökning betonas dock 
inte om funktionsnedsättningar var tillfälliga eller permanenta. Det är inte 
bara personen själv som är funktionshindrad och upplever begränsningar. 
Det är många fler personer, framförallt familj, vänner och arbetskollegor till 
den handikappade personen som drabbas hård under långtidsperspektiv av 
de begränsningar funktionshindret medför.
I Sverige bedöms enligt Hjälpmedelinstitutet minst 1,3 miljoner personer ha 
någon form av permanent funktionsnedsättning.
Cirka 600 000 personer över 16 år är rörelsehindrade. Av dessa behöver 
drygt 350 000 hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig, bland dem 100 
000 personer som behöver rullstol. Cirka 1 000 000 människor har reuma-
tiska sjukdomar. Över 200 000 av dem har stora funktionsnedsättningar i 
händerna.  Omkring en tredjedel av befolkningen beräknas ha någon form 
av allergi. Bland dem har 560 000 stora besvär av sin allergi och 470 000 
personer är astmatiker.
Enligt SCB är 200 000 personer i ålder mellan 16 till 84 år synsvaga och 35 
000 personer gravt synskadade eller blinda. (Undersökningarna av levnads-
förhållanden, 2005) . 
Cirka 860 000 personer har nedsatt hörsel. Minst 300 000 personer bär hör-
apparat och 150 000 över 16 år är helt döva eller grav hörselskadade. Dess-
utom är 1 300 personer dövblinda.
Omkring 180 000 personer har en mild, måttlig eller svår demenssjukdom. 
Detta utgör 2 procent av befolkningen och 20 000 till 30 000 personer drab-
bas årligen.
Drygt 30 000 personer, de flesta mellan 55 till 60 årsålder har Parkinsons 
sjukdom. Män och kvinnor drabbas i ungefär i lika stor utsträckning. Unge-
fär 2 000 personer insjuknar årligen.( V. Dupont 2002).
Drygt 36 000 personer har utvecklingsstörning och omfattas av lagen om 
stöd och service för funktionshindrade och omkring 15 000 personer har en 
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	 3.3.	Styrande	dokument	lagar	och	regler	gällande	
tillgänglighet.

						
	 3.3.1.	FN:s	standardregler.

1993 antogs FN:s tjugotvå standardregler för delaktighet och jämlikhet som 
beskriver principiella ståndpunkter gällande rättigheter, möjligheter och ansvar 
på olika samhällsområden. 
Reglerna ger också konkreta förslag på hur stat, kommun, landsting och andra 
aktörer kan undanröja enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade personer. 
Standardreglerna är inte juridiskt bindande utan belyser endast ett synsätt på 
problemet och lägger ett ansvar för tillgänglighetsarbete och handikappolitik 
på varje enskild medlemsstat. 
			

							 3.3.2.	Nationell	handlingsplan.
Sverige har under många år arbetat aktivt i handikappfrågor och ställt sig 
bakom FN:s standardregler och på så sätt åtagit sig ett moraliskt och poli-
tiskt åtagande att anpassa samhället till människor med funktionsnedsätt-
ningar. Regeringen har gjort bedömningen att takten i tillgänglighetsarbetet 
för funktionshindrade personer måste öka och i maj 2000 antogs proposition 
(1999/2000.79), en nationell handlingsplan ”Från patient till medborgare” med 
det framtida målet att Sverige ska vara tillgängligt år 2010. I handlingsplanen 
ges tydliga riktlinjer på var insatserna bör koncentreras där fokus sätts på tre 
huvudområden:

Att se till att handikappsperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer.
Att skapa ett tillgängligt samhälle.
Att förbättra bemötandet för personer med funktionshinder.

Det nationella målet är identifiering och undanröjande av hinder för full delak-
tighet i samhället för människor med funktionshinder. Samhället ska utformas 
så att alla medborgare oavsett kön, kulturell och etniskt bakgrund samt funk-
tionshinder kan bli delaktiga i samhället på lika villkor. Genom en tillgänglig 
miljö skapas likvärdiga förutsättningar, förebyggs diskriminering och ökas 
möjligheterna till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättningar.										

•
•
•

grav utvecklingsstörning.
Cirka 400 000 personer har begåvningsfunktionsnedsättningar och drygt 10 
000 personer drabbas årligen av traumatiska hjärnskador.
Mellan 330 000 till 660 000 personer är dyslektiker med grava läs- och 
skrivproblem.
Enligt en statistiksammanställning från Hjälpmedelsinstitutet år 2001, 
angående barn, bestod åldersgruppen från 2 år till 17 år av 1, 75 miljoner 
barn och ungdomar. Tillsammans utgjorde de 20 % av hela svenska befolk-
ningen. Av de 1,75 miljoner har 225 000 barn och ungdomar i ålder mellan 
2 år till 17 år en långvarig sjukdom eller lindrigt till svårt funktionshinder. 
Bland dem, har 1 500 till 2 300 barn autism. Ungefär 7 000 barn är rörelse-
hindrade, 2 200 har synskada och 8 800 har hörselskada. Drygt 5000 barn 
lider av diabetes och 10 500 av epilepsi. Omkring 7 000 barn har talfel och 
mellan 90 000 till 170 000 barn har läs- och skrivsvårigheter. Drygt 18 000 
barn har mag-tarmbesvär.

Diagram	3.	Andel	personer	med	och	utan	funktionshinder	i	olika	åldergrupper.
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3.3.3.	Tydligare	krav	i	PBL.
I juli 2001 har regeringen fastställt ändringar i plan- och bygglagen. I 17 kap. 
21a § PBL skärptes kraven på tillgänglighet. Paragrafen handlar om enkelt av-
hjälpta hinder, i lokaler och på allmänna platser där allmänheten har tillträde. 
Hindren skall undanröjas med avseende på tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
(Boverket, www.boverket.se, 2009-10-05).

3.3.4.	Tillämpningsregler	ALM	och	HIN.
HIN (BFS 2003:19 HIN 1)
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder till- och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, 
BFS 2003:19 HIN 1, brukar kallas HIN. Den beslutades 30 oktober 2003 och 
trädde kraft 1 december år 2003. Författningssamlingen gäller endast i fall det 
finns enkelt avhjälpta hinder vilka med ”hänsyn till nyttan av åtgärden och 
förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. Boverket poängte-
rar också att om det blir aktuellt att prioritera mellan olika åtgärder bör sådana 
prioriteras som har störst allmän nytta. Avvägningen måste ske i samband med 
investeringar, där det vid varje tillfälle avgörs hur stor nyttan är i förhållande 
till investeringen. I 5 § angående åtgärdernas kostnader sägs att de inte få bli 
alltför orimligt ekonomiskt betungande för väghållare, fastighetsägare och 
näringsidkare annars gäller inte dessa krav. 

aLm (BFS 2004:15  ALM 1):
Av 3 kap. 18§ PBL och 3 kap 15 § samma lag framgår att allmänna platser och 
områden för andra anläggningar än byggnader ska anordnas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till landskapbilden, natur- och kulturvärdena på platsen. 
Boverkets författarsamling 2004:15 ALM 1 kompletterar Plan- och bygglagen 
med föreskrifter om allmänna råd för hur fastighets- och markägare bör agera 
för att uppfylla lagkraven i samband med nyanläggningar. Dimensionering 
ska göras för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, för att 

anläggningar ska vara användbara för personer med nedsatt kognitiv- och 
perceptionsförmåga.

									3.3.5.	VGU.
Vägar och gators utformning (VGU) utgavs år 1994 och sen har dessa konti-
nuerligt kompletterats och uppdaterats efter dagens behov och villkor. VGU 
är Vägverkets handbok som ger vägledning och ska följas vid planering och 
byggnation om ingen annat krav anges.

			3.3.6.	Andra	viktiga	lagar,	förordningar	och	direktiv. 
Utöver de lagar som nämndes ovan finns det fler. Några av de viktigaste är:

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.
Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik.
PBL (1987:10)
Plan och byggförordning (1987:383).
Lag (1997 :387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
Lag (1997:735) om färdtjänst.
Europaparlamentets direktiv 70/156/EEG KOM (97) 276 om tekniska 
bestämmelser för typgodkännande av bussar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4.	Funktionsförmåga.

Tillgänglighetsarbetet inriktas endast mot åtgärder som förbättrar tillgänglig-
heten i miljön för trafikanter med nedsatt funktionsförmåga. Förbättringar i 
miljön för denna kategori innebär att i slutändan handlar det om förbättringar 
i miljön för oss alla. För personer med starkt begränsad funktionsförmåga 
är åtgärderna nödvändiga för att de överhuvudtaget ska kunna förflytta sig i 
trafiknäten och använda trafikinformation. För andra med mindre funktions-
begränsning innebär åtgärderna att de kan förflytta sig med mindre ansträng-
ning, smärta, risk samt större trygghet. Åtgärderna är även väsentliga för 
barn vars förmåga att klara sig i trafiken inte är färdigutvecklade. Personer 
över 70 års ålder fortsätter i allt större utsträckning att vara aktiva trafikanter, 
men deras funktionsförmåga avtar med stigande ålder. De har också funk-
tionsbegränsningar som minskar deras förmåga att förflytta sig i trafiken 
samt använda trafikinformation.

4.1.	Dimensionerande	förmågor	och	kategorier.	
Olika funktionsnedsättningar kräver olika slags åtgärder. För att beskriva vad 
som anses tillgängligt och användbart för vissa grupper av funktionshindrade 
behövs systematisering och kategoriindelning av individernas funktions-
förmågor. Människors kroppsfunktion indelades i fyra huvudkategorier (A, 
B, C, D) vilka i sin tur indelas i något mindre grupper s.k. dimensionerande 
förmågor. 
Kategori	A	hör personer med nedsatt rörelseförmåga, de som använder sig 
av manuell (DF 1) eller eldriven rullstol (DF 2). Dessutom rörelsehindrade 
personer som går med rullator, käpp eller en kryckkäpp dimensioneras som 
DF3.
Kategori	B hör personer med nedsatt perceptionsförmåga. Bland dem finns 
personer med nedsatt syn (DF 4), gravt synskadade och blinda (DF 5) och 
personer som är hörselskadade eller helt döva (DF 6).
Kategori	C	hör personer med kognitiva funktionsnedsättningar, personer 
med förvärvade eller medfödda hjärnskador, utvecklingsstörda, m.m. (DF 7).

Kategori	D hör personer med allergier. Bland dem finner man astmatiker, al-
lergiker och personer känsliga för elektromagnetiska fält (DF 8).

4.2.		De	olika	grupperna	svårigheter	och	behov.	
	4.2.1.	Nedsatt	rörelseförmåga.	

Nedsatt rörelseförmåga kan yttra sig på olika sätt. Gångförmåga kan vara helt 
eller delvis nedsatt på grund av att man inte orkar, har ont, är orörlig eller inte 

kan styra sina rörelser. Gångsvårigheter kan 
leda till att man inte kan gå långa sträckor, 
klara lutningar, gå på ojämnt eller halt under-
lag, lyfta fötterna, bära något med sig och att 
man lätt faller. Dessutom kan man få svårt 
att hantera dörrar, manöverdon och dylikt. 
Orkar man inte lyfta armarna blir räckvidden 
inskränkt. Den kan också begränsas om man 
inte kan böja sig. Kan man inte pendla med 
armarna när man går försämras balansen 
(Månsson K., 2002).

Bild	1	.”	Rörelsehindrad”(	Källa:	SKL,	2005).

Rörelsehindrades	viktiga	behov:
	Korta avstånd, exempelvis mellan angöringsplats och entré.
Jämn, plan och fast markbeläggning.
Breda gångpassager och rymliga utrymmen. Utrymmesmått beror på typ 
av hjälpmedel, användarens förutsättningar att manövrera rullstolen och 
om medhjälpare följer.
Trappor kompletteras med ramp, eller flera ramper i följd. Vid stor nivå-
skillnad behövs en hiss eller annan lyftanordning.
Golv och markbeläggning utan springor som inte innebär risk för halka 
där trösklar och kanter inte får förekomma.

•
•
•

•

•
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Manöverdon med knapplådan som är lätt att aktivera även för personer i 
rullstol och för personer som har svårt att böja sig eller sträcka sig.
Automatisk dörröppnare 
Fritt utrymme under bord för rullstolsburnas knän och fötter.
Sittmöbler och toastolar som är lätt att resa sig från.
Sittmöjligheter utefter långa förflyttningsvägar.
En lägre höjd och räckvidd beaktade vid utformning av receptionsdisk, 
placering av skyltar, fönster, belysning, etc. (Svensson E., 2001).

•

•
•
•
•
•

					4.2.2.	Nedsatt	perceptionsförmåga	(synskadade). 	
Att ha en synskada kan innebära att vara blind utan helt användbara synres-
ter. Att vara synsvag eller gravt synskadad kan innebära att man har endast 
ledsyn, ett begränsat synfält eller annan inskränkning av synförmåga.
 Flera typer av synskador medför att man är mycket känslig för bländning 
som uppstår när kontrasten, skillnad i ljushet eller kulör mellan ytor i syn-
fältet är för stort. I fall mana blir bländat ser man ingenting. Vissa typer av 
synskada kan leda till överkänslighet för starkt ljus och vissa medför även 

synfältbortfall. Exempelvis, ”Grön starr” gör 
att det perifera synfältet först faller bort med-
an det vid diabetes uppstår fläckvis bortfall.
Åldersförändringar kan medföra att man tap-
par bort det centrala synfältet.
Grå starr gör att alla detaljer från omgivning-
en försvinner och allt blir suddigt. (Svensson 
E., 2001).
Det är inte lätt för synskadade att veta var 
man befinner sig och kunna undvika hinder 
och risker. Därför har synskadade svårt för 
stora och öppna platser.

Bild 2.” Synskadad” ( Källa: SKL, 2005).

Bild 3. Normal synformåga. Bild 6. Åldersförändring, gula fläcken.

Bild 4. Grå starr eller katarakt. Bild 7. Diabetes.

Bild 5. Grön starr eller glaukom. Bild 8. Näthinneavlossning.

Bilder  från 3 till 8 illustrerar olika synnedsättningar. (Källa: SRF:s interak-
tiva tjänsten,” De vanligaste ögonsjukdomarna”)



��

Synskadades	viktiga	behov:
Sammanhängande ledstråk som synskadade och blinda kan följa.
Planlösning som medger säker förflyttning med rätvinkliga riktningsänd-
ringar.
Bra belysning som inte bländar och möjlighet att avskärma dagljus, efter-
som blicken söker sig till de ljusaste partierna i synfältet.
Extrabelysning kan framhäva viktiga detaljer eller markera ledstråk.
Undvika material som ger upphov till reflexer.
Färgsättning som underlättar rumsuppfattningen och orienteringen ge-
nom förtydligande av rummets form som gör att uppmärksamhet drar sig 
till viktiga orienteringspunkter.
God ljudmiljö för att kunna bedöma miljöns utformning. 
Ljudsignaler som kan ge orienteringshjälp, exempelvis till entréer eller 
till övergångställen.
Tydliga skyltar kompletterande med taktil och verbal information som 
dessutom ska placerats konsekvent.
Markering av hinder, exempelvis trappor, nivåskillnader,, stora glasväg-
gar.
Bussutrop med bra ljudkvalitet (Svensson E., 2001).

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Personer som är helt döva har det svårare och är  i ännu större utsträckning 
beroende av att klart kunna se den som talar med dem och använder tecken-
språket.

Personer som är helt döva har det svårare och är i ännu större utsträck-
ning beroende av att klart kunna se den som talar med de och använder 
teckenspråket.

Hörselskadades viktiga behov:
Bra akustik även på avstånd med kort efterklangstid. Ljudet ska vara 
rätt orienterat mot akustiskt hårda ytor där ljudet kan reflekteras.
Låg ljudnivå från bakgrundsljud och dämpning av störande ljud.
Inspelade utrop, trafikinformation via textskärm.
Bra belysning så att man tydligt ser detaljer och andras människors
ansikten för läppavläsning.
Möjlighet till punktbelysning.
Teleslingor i samlingslokaler.
Akustisk och störningsfri belysning och annan elinstallation.
Störande bullerkällor behöver minimeras.
Trafikinformation via textskärm.
Bra ljudkvalitet på högtalare i inspelat bussutrop.
Optiskt brandlarm inomhus. 
Textad telefon.
Telefon med förstärkare och telespol.
Lugn miljö. (Svensson E., 2001).

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

												4.2.3.	Nedsatt	perceptionsförmåga	(hörselskadade).

Hörselskadade personer har svårt att uppfatta eller 
urskilja ljud i en bullrig miljö. Hjälpmedel, som hör-
apparat kan endast delvis kompensera hörselskada. 
De som använder hjälpmedel blir mycket känsliga för 
ovidkommande bakgrundsljud. Många hörselskadade 
måste avläsa läpparnas rörelse för att kunna uppfatta 
tal. Detta kan bli svårt om man står i motljus samt om 
belysningen är bländande, ger skarpa skuggor eller om 
det är för mörkt. 

Bild	9.	”Döva”	Källa:	HRF:s	interaktiva	tjänsten	(2009)
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																4.2.4.	Personer	med	nedsatt	kognitiv	förmåga. 
Detta är en grupp människor med osynliga 
funktionshinder. Varken i sina egna eller i om-
givningens ögon betraktas de som handikappa-
de och i många avseenden kan de vara mycket 
välfungerande. En mycket heterogen grupp 
som bland annat består av utvecklingsstörda, 
personer med DAMP, ADHD, stroke, m.fl. Det 
finns stora skillnader mellan olika individer 
beroende på typ av skada eller sjukdom. Hur 
långt sjukdomen fortskridit och individens 
egna förutsättningar .

Personer	med	Stroke	(slaganfall).	
Personer med en förvärvad hjärnskada som uppkommer i samband med inre 
blödningar. Beroende på i vilken del av hjärna skadan förkommit kan de 
personerna få följande symptom:

Personer med Neglect förnekar och ouppmärksammar den ena egna 
kroppshalvan. De kan inte sitta rakt, felbedömer avståndet och kör rullstol-
len i väggen. De har svårighet för allt i omgivningen och innebär en stor fara 
i trafiken.

Personer med Agnosi känner inte igen enkla föremål. De har dålig av-
ståndsbedömning och svårighet att uppfatta varifrån ljudet kommer och vad 
de hör.

Personer med Apraxi har svårt att utföra sammansatta handlingar och för-
stå hur saker hör ihop, samt göra saker på uppmaning.

Personer med Afasi kan inte utföra saker de kunnat tidigare. De är mycket 
nedstämda och deprimerade, beter sig som en dement. Gör saker fel: istället 
för att trycka på knappen vid övergångstället kan de, exempelviss, klia sig 
på näsan eller göra något liknande istället. De har mycket lättare att sjunga 
än att tala och skriva. Vid spontant tal förekommer vilka ord som helst oftast 
utan förståelse och samband.

Personer med Akalkuli har svårt för siffror, mäta, väga, använda klockan 
och hantera pengar. De har svårt att hitta i text, tabell, karta och svårt med 

Bild	10.	Nedsatt	kognitiv	förmåga.	(Källa:	SKL,	2005).

	 Personer	med	ADHD	och	DAMP.
Den grupp av funktionshindrade trivs ofta bäst om tillvaron är förutsägbar. 
Oförberedda och plötsliga förändringar kan bli mycket stressande och svåra 
att hantera. Hos personer med ADHD och DAMP är förmågan att göra flera 
sker samtidigt (simultankapacitet) ofta mycket begränsad. Situationer som 
kräver simultankapacitet medför stora problem och skapar mycket stress 
och splittring. Dessutom har de ofta stora svårigheter i val- och beslutssitua-
tioner. Både muntliga och skriftliga instruktioner och meddelanden kan lätt 
missförstås genom att de inte kan sortera i informationsflödet. De orkar inte 
lyssna eller läsa klart. Väl avgränsade och korta etapper och stycken fung-
erar bättre. Bildsymboler upplevs av många som enklare att följa än skriven 
text.  En del har svårt att orientera sig, inte bara i tiden utan också i rummet. 
Att hitta blir ett jätteproblem och man går ständigt vilse. Ibland tappar man 
bort sig om något förändrats längs en väg som är välkänd eller om man går 
den från ett annat håll än man brukar (Hellström A., 2001).
Några	viktiga	behov:

Förutsägbar miljö med så få förändringar som möjligt.
Hög grad av säkerhet.
Möjlighet till personlig service i samband med resor.
Tydliga instruktioner, kartor, kompletterade med symboler och pikto-
gram med lättförståeliga förklaringar.

•
•
•
•
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Personer	med	utvecklingsstörning.
Till gruppen hör personer med medfödda hjärnskador och genetiska sjukdo-
mar. De har svårt att bedöma avstånd, speciellt i en snabbt förändrad trafik-
miljö. De har i olika grad svårt att förstå abstrakta begrepp som höger, vänster, 
tidsangivelse, skriven text, bokstäver och siffror. Dessutom är det svårt, näst 
intill omöjligt, för dem att hålla mycket i minnet samtidigt som man tänker 
snabbt och finner lösningar. Att förstå och bearbeta intryck och relatera till 
tidigare upplevelse och händelser kan också vara en omöjlig uppgift att lösa. 

Några	viktiga	behov:
Omgivande miljö ska inte ställa höga krav på abstraktionsförmåga så att 
man ska kunna hålla mycket i minnet samtidigt och kunna tänka snabbt 
och finna lösningar.
Miljön ska vara tydlig, tillgänglig och användbar.
Dessutom ska miljön vara enkelt och logiskt utformad och överblickbar. 
Olika funktioner ska finnas där man kan förvänta sig att finna dem, att man 
inte behöver ändra riktning flera gånger för att nå viktiga funktioner samt 
att det finns få alternativ att välja mellan.
I miljön bör det finnas riktmärken, detaljer som man lätt lägger märke till 
och kommer ihåg. Detaljer som inte flyttas och förändras. Man ska kunna 
hitta rätt även om man inte förstå begreppet höger/vänster, husnummer el-
ler bokstäver.
Tydliga skyltar med lättförståeliga och helst vanligt förekommande bild-
symboler eller med färgmarkeringar, gärna kompletterande med talad 
information, med piktogram. Alltså inte enbart bokstäver och siffror.
Enkelt, logiskt och konsekvent utformade manöverdon, automater etc.
Så få förändringar i trafiksystemet som möjligt. Om förändringar ska göras 
bör upplysningar till allmänheten också finnas i lättläst text.
Möjlighet till personlig hjälp i butiker, kollektivtrafikterminaler och dylikt. 
Hög grad av säkerhet.

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

arbeten som kräver noggrannhet och precision. De kan inte planera ett hän-
delseförlopp, planera och prioritera saker. De vet inte att man inte ska klä på 
sig innan man duschar. De har svårt att beräkna tid och när man ska börja 
göra saker för att hinna med något.

Personer med Amnesi har problem med lång-, och korttidsminnet samt med 
spatiala (rumsliga) minnet. Det minnet som hjälper att hitta en plats man 
redan har varit på. De har också problem med hörselminnet (minnet väcks 
när man hör olika speciella ljud, exempelvis, vid övergångstället i samband 
med rött eller grönt). Dessutom har de problem med det fotografiska minnet 
(ord- och bildminnet) och associationsminnet, så kallade, doftminnet (Vård-
program Stroke, 2004 ).

Några	viktiga	behov:
Bra bemötande och att bli behandlade som vuxna, med respekt.
Möjlighet till personlig service.
Hög grad av säkerhet och lätt orienterbar miljö.
Få alternativ välja på när man ändrar riktning.
Olika funktioner ska finnas där de förväntas vara och med inbyggd 
konsekvens.
Tydliga rumsformer och rumssamband, exempelvis inga stora 
speglar, stora glaspartier eller speglande material placerade så att 
rumsformen blir otydlig.
Färgsättning som förtydligar miljön så att allt inte flyter samman”
Orienteringspunkter i färg och form eller genom belysning som 
skiljer sig från omgivningen och som är lätt att komma ihåg. 
Tydliga skyltar med lättförståeliga och vanligt förekommande 
symboler.
Entydighet, intrycken från olika sinne ska vara samstämmiga. 
Miljön ska alltså inte ge dubbla budskap, material ska t.ex. inte se 
ut på ett sätt och kännas på ett annat sätt.

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
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															4.2.5.	Astmatiker,	allergiker	och	överkänsliga	personer.

Astmatiker	kan bli akut sjuka om de blir 
utsatta för allergiframkallande ämnen, 
exempelvis mögel, pollen, starka dofter 
från växtlighet, parfym, damm, kvalster, 
tobaksrök, emissioner och avgaser från 
biltrafiken.
Kontaktallergiker kan få allergisk re-
aktion om huden exponeras för kontakt 
med allergen. Exempel på sådant mate-
rial är formaldehyd (som finns i spån-
skivor, plywood, lim, lack, mineralull, 
plast, mm), nickel (finns i en mängd av 
byggnadsdelar och i mynt), och krom.

	 Personer	med	känslighet	för	elektriska	magnetiska	fält.
De har besvär som uppfattas bero på elektrisk och magnetisk strålning från 
t.ex. mobiltelefonanläggningar, elektriska ledningar, bildskärmar, lysrör, 
elektriska apparater etc. Vanliga symptom är trötthet, hjärtklappning samt 
hud och ögonbesvär. Forskning har inte kunnat fastställa samband mellan 
symptomen och exponering för elektriska och magnetiska fält.

	 Några	viktiga	behov:
Begränsning av elektriska och magnetiska fält i så stor utsträckning som 
möjligt.
Vistelsezoner där fälten ytterligare har minimerats utan lysrör eller lågen-
ergilampor med minimalt el-kablage (Svensson E., 2001).

•

•

Bild 11. ”Allergiker”.( Källa: SKL, 2005).

	 Några	viktiga	behov:	
Bra ventilation.
Möjlighet att komma till rökfria platser utan att behöva passera rök.
Möjlighet att undvika ämnen, material, växer och dofter som kan vara 
allergiframkallande eller som kan ge särskilt känsliga personer besvär. 

Följande ämnen, material, växter och dofter kan vara allergiframkallande 
eller kan ge särskilt känsliga personer besvär:

Formaldehyd ( finns i spånskivor, plywood, lim, lack, mm).
Kemiska ämnen som kan avges från byggnads och inrednings material 
(emissioner). Färg, lim, lack, fogmassa, flytspackel, mineralull, plast 
avger sådana ämnen.
Nickel och krom (vid hudkontakt).

•
•
•

•
•

•

Damm, kvalster och djurepitel (hår eller mjäll från djur).
Mögel.
Tobaksrök, parfymdoft, luftföroreningar, avgaser, mm. 
Pollen från vissa växter, starkt doftande växter, växter från familj korg-
blommiga.
Dofter från ex., rengöringsmedel, tvål, parfym etc (Svensson E., 2001).

•
•
•
•

•
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5.	Resultat	av	inventering.

Vad	är	ett	enkelt	avhjälpt	hinder	och	hur	bedömer	man	om	ett	hinder	
är	enkelt	att	avhjälpa?

Föreskrifter i 6-18 §§ gäller endast om de hinder som ska undanröjas är en-
kelt att avhjälpa. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med 
hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses 
rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt 
betungande för fastighetsägare, lokalhållare eller näringsidkare (Boverket, 
2005).
Det bästa sättet att få grepp om vilka brister som finns i miljön på allmänna 
platser är att göra en inventering på ett särskilt avgränsat stråk. Invente-
ringar kan vara till stor hjälp i tillgänglighetsarbetet både för markägare 
och väghållare. I praktiken handlar det ofta om flera aktörer som ska göra 
bedömningen i varje enskilt fall och bära ekonomiskt och juridiskt ansvar 
för åtgärden.
Om inventeringen visar att det behövs stora insatser kan det vara tal om 
att göra en plan och rangordna prioriteringar vars undanröjande ger störst 

sammantagen effekt. I centrumnära områden är det enklare att åtgärda enkelt 
avhjälpta hinder om kommunen, väghållaren och fastighetsägarna gör det 
gemensamt.
Eftersom det handlar om förändringar i en befintlig miljö, kan investerings-
kostnader vara starkt beroende av om åtgärderna för att undanröja enkelt 
avhjälpta hinder kan samordnas med andra planerade åtgärder. ”Passa på me-
toden” innebär att man vidtar nödvändiga åtgärder i samband med utförandet 
av andra nödvändiga investerings- och underhållsåtgärder. Vissa åtgärder 
lämpar sig särskild väl i samband med annat arbete eftersom man redan har 
maskiner och personal på plats. Metoden kräver dock att det finns medve-
tenhet och kunskap hos samtliga berörda förvaltningar och att det finns en 
gemensam strategi och beredskap hos olika förvaltningar. Det krävs också en 
nära kontakt mellan alla berörda aktörer.Bild	12.	”Inventering”	(Källa:	SKL,	2005).
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5.1.		Inventeringsstråk	på	Västra	Esplanaden	i	Umeå.
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               Beteckningar:  
  Inventeringsstråk
  Vägkorsning
  Korsning V. Esplanaden och Storgatan.
  Korsning V. Esplanaden och Kungsgatan.
  Korsning V. Esplanaden och Skolgatan.
  Korsning V. Esplanaden och Nygatan.
  Korsning V. Esplanaden och V. Norrlandsgatan.
  
        Lantmäteriet /Metria

Bild	13.	Karta	över	inventeringsstråk.
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Markbeläggningen på gångytan ska vara fast, jämn, utan kanter och inte 
var hal eller kunna bli hal vid regn.
Lutningen i sidled får inte överstiga 1:50 (2 %).
Lutningen i färdriktningen ska vara så liten som möjligt, högst 1:20 (5%) 
på kortare, maximum 10 m sträckor. i övrigt högst 1:50 ( 2 %).
Trottoarkanter ska vara avfasade till 0 - nivå på en sträcka av 0,9 m -1,0 m 
där personer kan behöva passera gatan.
Trottoarkanten ska finnas kvar vid sidan av avfasningen för att kunna ge 
riktningsgivande referenser för personer med nedsatt syn.
Bredden på gångvägen ska vara tillräcklig för person som använder rull-
stol samt tillräckligt stor för möte och vändning. 
Gångvägen ska vara enkel och säker att följa för synskadade personer. 
Allergiframkallande eller starkdoftande växter bör inte planteras vid gång-
väg. 
En särskild rökplats bör inte placeras intill gångvägen. Den ska placeras på 
minst 25 m avstånd från gångvägen.
Belysningen på gångpassagen ska vara god och icke bländande.

             
  5.2.2. Detaljkrav ”Säkerhet vid förflyttning”.

Markbeläggning på gångytor ska vara fast, jämn, utan kanter så att man 
inte riskerar att snubbla eller halka.
Hinder på gångytor ska undvikas eller placeras och utformas så att risken 
för ofrivilliga sammanstötningar begränsas eller elimineras.
Befintliga hinder på gångytor tas bort eller riskerna med hindret elimine-
ras, exempelvis genom att gångstråk leds runt hindret.
Oskyddade glasytor, som av misstag kan uppfattas som en öppning, ska 
kontrastmarkeras så att både stående vuxna, rullstolsburna, kortväxta per-
soner samt barn kan uppfatta dem.
Inredningsdetaljer och byggnadsdelar som kan utgöra fara eller hinder 
placeras, utformas och uppmärksammas så att risken för ofrivilliga sam-
manstötningar begränsas.

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

5.2.1.	Detaljkrav	”Gångväg”.

5.2	Boverkets	detaljkrav.

Bild 14. ”Gångväg” (Källa: Svensson E., 2001).
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Vägvisningssystemet ska innehålla orienteringspunkter som underlättar 
för personer med funktionshinder att orientera sig. Orienteringspunkterna 
utformas så att de i färg, form, extra belysning eller ljud skiljer sig från 
omgivande miljö.
Viktiga strategiska punkter ska vara lätta att upptäcka. De ska visuellt kon-
trastmarkeras med en ljushetskontrast på minst 0,40 v på NCS skala.
Viktiga strategiska punkter ska, dessutom, markeras taktilt med kontraste-
rande struktur i markbeläggningen eller i avvikande karaktär.
Ett logiskt sammanhängande ledstråk på öppna gångytor ska hjälpa per-
soner med funktionsnedsättningar att få orienteringsreferenser till utvalda 
och viktiga strategiska punkter.

 5.2.4.	Detaljkrav	”Manöverdon	och	reglage”.	

Manöverdon ska placeras så att de är lätta att hitta, nå och avläsa. De ska 
dessutom utformas och kunna användas utan krav på finmotorik.
Knapplådor ska placeras konsekvent där de behövs på en höjd mellan 0,8 
m till 1 m från markytan så att de är lätt att nå även för kortväxta personer 
eller rullstolsburna. 
Knapplådornas kontaktytor ska inte innehålla nickelhaltigt material eller 
annat allergent ämne som kan ge upphov till kontaktallergi hos överkäns-
liga personer. 
Tryckknapp till ljud och ljussignalen på knapplådan ska ge återkoppling så 
att man känner eller hör att knappen aktiverats. 
Reglage ska ha tydliga kontraster (skilja i ljushetsnyans) mot bakgrunden 
samt kunna uppfattas taktilt (på ett kännbart sätt) med olika former eller 
med relief.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

	5.2.3.	Detaljkrav	”Vägvisnings	system”	.

Stop

Cykeltrafik från båda håll

Fordonstrafik från höger

Refug

Spårburen trafik från höger

Spårburen trafik från vänster

Refug

Fordonstrafik från vänster

Cykeltrafik från vänster

Start

Bild 16. En tryckknappslåda 
med orienteringstavla. (Käl-
la: föreläsning med Almén 
M., 2008)

Bild 15. En pollare (Källa: 
föreläsning med Almén M, 
2008)

Bild 17. Orienteringstavla. (Källa: Gatubolagets interaktiva tjänst i Göteborg).
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En ramp är ingen ersättning för, utan ett komplement till en trappa. Efter-
som en del personer föredrar trappa framför ramp.
En enskild ramp ska ta upp högst 0,5 m nivåskillnad. Vid större nivåskill-
nad måste rampen delas upp i sektioner med vilplan mellan. Varje vilplan 
ska vara minst 2 m långt. Avståndet mellan vilplanen får högst vara 5 m 
med maximala lutning på 1:50.
Om flera ramper i följd tillsammans tar upp en nivåskillnad på högst 1 m 
eller högre bör hissanordning övervägas.
Lutningen i sidled får högst vara 1:50. Lutningen i färdriktning får högst 
vara 1:20. På de platser där markförhållandet inte tillåter detta får den 
maximala lutningen 1:12 accepteras.
 Rampens yta ska vara fast, jämn och halkfri.
 Rampens bredd ska vara minst 1,30 m, på allmänna platser minst 1,50 m.

•

•

•

•

•
•

5.2.5.	Detaljkrav	”Ramp”	förutsätter	bland	annat	att:

 På platser där det finns stor höjdskillnad i förhållande till omgivande mark 
ska avåkningsskydd anordnas. Avåkningsskydd kan till exempel vara ett 
räcke eller en kant som utformats så att den hindrar rullstolens hjul från 
att åka av från rampen. Höjden på kanten ska vara cirka 10 cm, men för 
befintlig ramp accepteras 4 cm höjd, som är ett minikrav enligt ALM.
Rampen ska ha ett bra balansstöd i form av greppvänliga ledstänger på 
ömse sidor av rampen.
Ledstängarnas greppyta ska placeras på 0,9 m höjd från markytan. På all-
männa platser kan höjden 0,70 m accepteras, enligt ALM.
Ledstängerna ska vara längre än rampen. De ska börja och avslutas cirka 
0,30 m före respektive efter rampen.
Ledstängarna ska dessutom vara av sådant material att de inte ger upphov 
till kontaktallergi.

•

•

•

•

•

Bild 18. Exempel på hur en ramp kan utformas.
(Källa: Handbok för en tillgängligare utemiljö – Tekniska förvaltningen, Helsingborg).

Avåkningsskydd
Ledstång

Högst 0,5 m

Markering genom 
beläggning med av-
vikande struktur och 
färg.

Minst 2,0 m med 
lutning högst 1:50

Lutning 1:20
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För att en trappa ska vara acceptabel ur tillgäng-
lighetssynpunkt ska ramp eller hiss finnas
som komplement till trappan. Dessutom ska den 
utformas så att personer kan förflytta sig säkert. 
Trappans lutning och längd samt måttförhållandet 
mellan trappstegens höjd och djup bör beaktas.
Trappor utomhus bör vara raka och ha minst tre 
trappsteg, färre än tre trappsteg samt trappnos 
ökar risken för att snubbla. Antalet trappsteg i 
trappan eller antalet i trappavsatsen bör inte över-
stiga 8 stycken.

5.2.6.	Detaljkrav	”Trappa”	förutsätter	bland	annat	att:

• Trappstegen ska vara av samma höjd och djup i 
hela trappan.
• Trappstegsdjupet bör vara 0,30 m.
• Trappstegshöjden bör vara 0,15 m, för att vara 
bekväm att gå i.
• Trappan ska vara kontrastmarkerad på nedersta 
sättsteget samt på framkanten av trappavsatsen vid 
översta sättsteget med en ljushetskontrast på minst 
0,40 enligt NCS skala.
• Trappan ska ha ett bra balansstöd i form av led-
stänger.

• Ledstängerna ska finnas på ömse sidor av trap-
pan och ska löpa oavbrutet.
Ledstängernas greppytor ska monteras på cirka 
0,9 m höjd från markytan.
• Ledstängerna ska vara längre än trappan och ska 
börja cirka 0,30 m förbi översta och avslutas 0,30 
m förbi nedersta trappstegsframkanten.
• Ledstången ska vara kontrastmarkerad, grepp-
vänlig och utan hindrande infästningar.
• Ett fritt utrymme framför nedåtgående trappa 
ska vara tillräckligt stort så att fallrisken minime-
ras.
• Trappan bör belysas, särskilt viktigt i slutet och 
början av trappan.

 Bild  19. Exempel på hur en trappa kan utformas.
(Källa: Handbok för en tillgängligare utemiljö – Tekniska förvaltningen, Helsingborg). 

Trappstegen bör ha 15 cm steghöjd och 30 cm stegdjup

Kontrasterande färg eller beläggning 0,9 m

1,3 m

min 0,3 m
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5.3.	Vägkorsning	mellan	Västra		Esplanaden	och	Storgatan.

Tegsbron

Storgatan

Västra Esplanaden

Västra Strandgatan

Bild 20. Flygfoto över korsningen mellan Västra Esplanaden och Storgatan.

1.

2.

4.

7
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 Förklaringar:

 Norra Gångpassagen över V. Esplanaden.  
 Västra gångpassagen över Storgatan.
 Påfart till V. Esplanaden.
 Östra gångpassagen över Storgatan.
 Avfart från V. Esplanaden. 
            Trappan och rampen till övergångstället.             
 Trappan till den planskilda korsningen mellan 
            V. Esplanaden och Västra Strandgatan.
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5.3.1.	Norra	gångpassagen	över	V.	Esplanaden.	

Bild 21. Gångpassagen över V. Esplanaden vid Storgatan. 
Bilden är tagen från den östliga sidan mot den västliga sidan av gångpassagen.

Riktningsgivande pil saknas.

Kantstenen  är för hög 
där rörelsehindrade per-
soner ska passera gatan.

Kantstenen är avfasad till 0 - nivå  där 
synskadade behöver passera gatan

På trottoaren mot övergångstället består mark-
beläggningen av betongplattor, som är vin-
kelavfasade längs kanterna. Avfasningar och 
ojämnheter gör att teknikkäppen fastnar i kan-
terna och ger upprepande stopp. Det påverkar 
gångrytmen och därmed möjlighet att orientera 
sig för personer med synskada. Dessutom ökar 
utskjutande kanter och ojämnheter risken att 
snubbla.

Längs kantstenen mot körbanan saknas kon-
trastmarkeringar med ljushetskontrasten på 0,4 
v på NCS Skala. Kontrastmarkeringar behövs 
för att förtydliga omgivande miljö och under-
lätta orienteringen vid förflyttningar för synska-
dade personer. Kontrastmarkeringar kan göras 
av en målad vit linje eller av en rad med vita 
plattor.

Det saknas ett bra riktningsgivande ledstråk 
mot övergångstället. Det ledstråk som finns är 
bristfälligt utformat och uppfyller inte kraven. 
Ribbplattorna är endast användbara om de ger 
en tydlig sinusformad rörelse i teknikkäppen 
som man kan känna av med handleden. Rib-
borna måste då ha så små avstånd som möjligt 
i längdled samtidigt som de har tillräckligt 
djupt mönster. Ytan vid sidan om ledstråket ska 
vara plan och slät. Ballastplattor med fyllning 
av små stenar på både sidor av ribbplattor ger 
ingen slätt yta. För att ledstråket ska vara lätt 
att följa måste man känna skillnad och för det 
behövs en annan typ av beläggningsmaterial.

•

•

•

Enkelt avhjälpta hinder.

Tid för grön trafiksignal för fotgängare är för 
kort. Det är svårt att hinna passera över gatan 
även för personer utan några funktionsnedsätt-
ningar. Handikappade personer behöver längre 
tid för att uppfatta ”händelsen” och börja ”age-
ra”. Dessutom förflyttar sig funktionshindrade 
personer betydligt långsammare än personer 

• utan funktionsnedsättningar.
Allmän belysning är något bristfällig. Dessut-
om begränsar stora träd och byggnadsfasader 
ljusinsläppet ytterligare.
Knapplådor på gångpassagen saknar tydliga 
kontrastmarkeringar.

•

•
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Dålig dagvattenavrinning bidrar till att pölar 
bildas längs gångvägen. Vattensamlingar måste 
förhindras både för att personer med synned-
sättningar inte ska tvingas gå i vattensamling-
arna och för att de kan bländas vid solsken som 
reflekteras från vattenytan. Vattensamlingarna 
är också en riskfaktor för halka om temperatu-
ren sjunker till minusgrader (se bild 24).
Rampens lutning mot övergångstället är för stor 
och överstiger de tillåtna normerna på 5 % i 
färdriktning och 2 % i sidled.
 Mellan körfälten, på övergångstället finns det 
två refuger som är för korta och för smala. De 
uppfyller inte utrymmeskravet som behövs 
för rullstolsburna personer eller personer med 
barnvagn. 
På den ena refugen saknas knapplåda på den 
ena sidan. Detta gör att alla trafikanter, fot-
gängare och cyklister använder samma sida av 
gångpassagen.
På den andra refugen saknas manöverdon med 
knapplåda helt och hållet på båda sidor av 

•

•

•

•

•

Kantstenen mot körbanan där synskadade per-
soner ska passera gatan är avfasad till 0 - nivå. 
Den ska minst vara 4 cm, helst 6 cm hög för 
att det ska vara lätt för synskadade personer 
att få ut rätt riktning över gatan.
Kantstenen är dessutom för hög och varierar 
mellan 1,5 till 3 cm på den sida av gångpassa-
gen som är avsedd för rörelsehindrade perso-
ner. Trottoarkanten ska avfasas till 0- nivå på 
en sträcka av 90-100 cm för att rullstolsburna 
personer ska kunna passera gatan. 
Brunnsgaller bör placeras utanför övergång-
stället. Klackade skor, framhjul på en rullator 
eller en rullstol kan tränga ned i öppningen 
och fastna (se bild 22 och 23).

•

•

•

Bild 22. Brunnsgaller på övergångstället.

Bild 24. Pölbildning.

Bild 23 av Roger Johansson ur ”Tillgänglighets-
kontroll av byggda projekt i Göteborg”.

gångpassagen. Om synskadade personer ham-
nar mitt på vägen när trafiksignal ändras mot 
rött kan de inte passera gatan då knapplådan 
saknas (se bild 25).
Stolparna vid refugen saknar dessutom kon-
trastmarkeringar som behövs för att förtydliga 
omgivande miljö för synskadade personer. 
Vid snöröjning har beläggningsplattor skadats 
på alla refuger. Dessa bör läggasom 
I mittrefugerna är kantstenen för låg och kan 
inte ge bra orienteringsmöjlighet för de syn-
skadade. Kantstenens höjd varierar mellan 2 
cm och 3 cm. Det kan bli svår att känna med 
teknikkäpp under vinter (se bild 26).

•

•

•

Bild 4.

Bild 26. Kantstenshöjd i mittrefugen.

Bild 25. Mittrefugen.
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5.3.2.	Västra	gångpassagen	över	Storgatan.
Enkelt avhjälpta hinder:

På trottoaren mot över-
gångstället står en stolpe 
som sticker ut 55 cm på 
gångvägen . Stolpen är 
inte kontrastmarkerad 
och saknar avvikande 
taktil beläggning vid 
markytan. Skyltens 
nederkant är dessutom 
för lågt placerad och 
bör flyttas bort från gångvägen och monteras 
på husfasaden för att inte utgöra ett hinder för 
synskadade personer (se bild 27).
Längs husfasaden mot övergångstället är stup-
rör inte inbyggda i dagvattensledningssystemet. 
Allt dagvatten rinner ut på gångvägen och bi-
drar till pölbildning och halka om temperaturen 
sjunker ner till minusgrader. 
Gångpassagen över avfartsvägen från Storgatan 
är inte signalreglerad och ska passeras på egen 
risk. Blinda personer använder hörsel för att få 
information om vad som händer runt omkring. 
Om en synskadad person vänder huvudet mot 
en bil som närmar sig övergångstället kan det 
misstolkas av bilföraren som ögonkontakt, vil-
ken visar att trafikanterna ser varandra. Risken 
för påkörningsolyckor är mycket stor.
På övergångstället saknas tydliga kontraster 
längs kantstenen mot körbanan.
Rampen mot övergångstället lutar för mycket i 

•

•

•

•

•

färdriktning och sidledled.
Taktilt och visuellt ledstråk är bristfälligt, det är 
svårt att uppfatta skillnaden i beläggningsmate-
rialet med hjälp av teknikkäpp.
De knapplådor som finns på övergångstället ska 
placeras närmare ledstråket så att synskadade 
personer inte behöver ”leta” dem och rörelse-
hindrade kan nå dem i sidled.
Kantsten saknas där synskadade behöver pas-

•

•

•

Bild 28.  Bilden över Storgatans västra gångpassage är tagen från den nordliga sidan av vägen mot söder.

Knapplåda saknas på den 
ena sida av mittrefugerna.

Knapplådans felplacering gör 
att rullstolsburna inte kan nå 
knappen och gravt synsvaga 
och blinda kan inte hitta den. 
Knapplådan bör flyttas när-
mare gångpassagen.

sera gatan.
Kantstenen är däremot kvar och inte avfasad 
till 0 - nivå på den delen av gångpassagen som 
är avsedd för rörelsehindrade personer. 
Båda mittrefugerna saknar knapplådor på den 
ena sidan. På en av de två refugerna är knapp-
lådan placerad på 2,2 m avstånd från gån-
gytan. Nivåskillnaden hindrar rullstolsburna 
personer från att nå knapplådan.

•

•

Bild 27. Ett hinder.
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5.3.3.	Avfarten	från	Skolgatan.	

Den första delen av gångpassagen över påfarts-
vägen mot E 4 är ett obevakat övergångställe. 
Det innebär att det saknas knapplåda och fot-
gängarna som ska över körbana passerar gatan 
på egen risk (se bild 29). De synskadade som 
inte ser omgivningen behöver orienteringshjälp 
i form av riktningsgivare och ljudsignaler från 
knapplådan. Dessutom är de i stort behov av tak-
tila och visuella ledytor på gångvägen som kan 
hjälpa dem att hitta rätt. Till övergångstället leder 
ett taktilt och visuellt ledstråk som inte uppfyl-
ler de funktioner som den är avsedd för. Den 
taktila ytan är sliten och ger inte en sinusformade 
rörelse i handleden när teknikkäppen används. 
Ljudsignalen från knapplådan i mittrefugen är 
för svag och dämpas ytterligare av trafikbuller. 
Det är svårt för de blinda att uppfatta varifrån 
ljudet kommer. Speciell om det finns flera knapp-
lådor med ljudsignaler på nära håll.
• Ledytan behöver ett bättre underhåll. All växt-
lighet som försvårar orienteringen för de synska-
dade och ökar risken att snubbla ska undanröjas 
(se bild 30).
• Vid gångpassagen saknas kantsten för de syn-
skadade men kantstenen finns kvar där rörelse-
hindrade ska passera gatan (se bild 31).
• Knapplådan är felplacerad i mittrefugen. Den 
ligger på 2,2 m avstånd från gångpassagen. 
Kantstenen är dessutom för låg i mittrefugen (se 
bild 32).

Enkelt avhjälpta hinder:

Bild 29. Bilden över avfartsvägen från Skolgatan är tagen från den sydliga sidan mot norr.

2,2 m

Knapplådan är 
felplacerad.

Kantstenen 
är för låg.

Bild 30. Bristfälligt underhåll. Bild 31. Ledstråk. Bild 32. Mittrefugen.
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5.3.4.	Östra	gångpassagen	över	Storgatan.	
Enkelt avhjälpta hinder:

Påfartsvägen från V. Esplanaden mot Storgatan 
korsar ett obevakat övergångställe. Det innebär 
att den första delen av gångpassagen måste 
passeras av fotgängare på egen risk eftersom 
knapplådan saknas. Det är ett mycket stort 
otrygghetsmoment för synskadade personer. 
Obevakade gångpassager innebär ett samspel 
mellan olika trafikanter, där ögonkontakten är 
en mycket viktig faktor både för förare och för 
fotgängare, men för synskadade fungerar inte 
detta. Gravt synskadade och blinda personer 
som inte ser den omgivande miljön orienterar 
sig ofta med hjälp av teknikkäpp och ljudsignal 
från övergångstället. Ett vänt huvud mot ljud-
källan (exempelvis, mot bil) kan misstolkas av 
övriga trafikanter. Föraren kan tänka att perso-
nen ser honom/henne och fortsätta köra. Risken 
att bli påkörd just på avfartsvägen, på den delen 
av gatan är mycket stor!
Det saknas tydliga kontrasterande markeringar 
längs kantstenen mot körbana.
Ledstråket till övergångstället är bristfälligt. 
Rampen lutar mycket i färdriktning. Dåligt 
materialval, svaga kontraster, avsaknad av kant-
sten och slitna ytor gör det svårt för synskadade 
personer att få ut rätt riktning.
I första mittrefugen på gångpassagen saknas en 
knapplåda på den högra sidan.
I den andra mittrefugen saknas knapplåda på 
den vänstra sidan. 
Kantstenen är mycket låg i båda refugerna.

•

•

•

•

•

•

Knapplådor 
saknas.

Bild 33. Bilden över påfartsvägen mot Storgatan är 
tagen från den sydliga sidan mot norr.

Knapplåda be-
hövs även här.

Hinder längs ledstrå-
ket saknar kontrast-
markeringar.

Markbeläggning är mycket ojämn på gångvä-
gen.
En av mittrefugerna är för kort, rullstolar och 
barnvagnar har för liten plats och kan komma 
ut i körbanan.
Det saknas ett separat fält med cykelsymbol för 
cyklisterna.

•

•

•

Bild 34. Gångstråk.
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Mot övergångstället fortsätter GC - vägen från 
den stora parkeringen som finns på baksidan av 
Norrportens kontorsbyggnad. Den stora nivåskill-
naden tas ut med hjälp av en ramp som komplet-
teras med trappa. Rampen lutar för mycket i 
färdriktning och saknar ett mellanliggande vilplan 
på minst 2 m som behövs när rampen tar upp en 
nivåskillnad större än 0,5 m (se bild 35). 

Rampen är kontrastmarkerad på den högra si-
dan samt på slutet av rampen. Däremot saknas 
kontrastmarkeringen där rampen börjar luta 
samt på den vänstra sidan mot muren (se bild 
36).
På den ena sidan av rampen finns avåknings-
skydd i form av en stenmur, på den andra 
sidan, bredvid trappan, saknas avåkningskydd 
helt och hållet.
Greppvänliga, kontrastmarkerade ledstänger 
saknas på ömse sidor av rampen. Om rampen 
är bredare än 2,5 m bör ett mitträcke monte-
ras.
Ledstängerna ska löpa oavbrutet på 0.9 m 
höjd från markyta och ska vara greppvänliga 
och utan hindrande infästningar.
Rampen saknar också avgränsningar för olika 
trafikslag. Det ska finnas vägmålningar med 
cykelsymbol eller hänvisningar på vilken sida 
av  rampen cyklisterna ska färdas.
Bra punktbelysning i början och på slutet av 
rampen saknas på platsen.

•

•

•

•

•

•

5.3.5.	Rampen	till	gångpassagen	över	Storgatan.

Bild 35. Ramp mot gångpassagen.

Kontrastmarkeringar och bra 
punktbelysning saknas.

Ledytan saknar komplet-
terande riktningsgivande 
ledstråk mot gångpassagen. 

Enkelt avhjälpta hinder:

Bild 36. Kontrastmarkeringar.

Bild 37. Nivåskillnad.

Nivåskillnaden på 
3,5 cm i markbe-
läggningen är för 
stor för rörelsehind-
rade och rullstols-
burna personer.

Betongplattorna som ”kontrastmarkerar” rampen 
bildar höjdskillnad upp till 3,5 cm som kan skapa 
ett hinder för rullstolsburna personer (se bild 37).

•
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Enkelt avhjälpta hinder.

En nedstigande trappa med 6 trappsteg av natursten 
kompletterar rampen. Varje trappsteg är utan trapp-
nos och har samma höjd, längd och bred (se bild 
38). Vid översta trappsteget bildas höjdskillnad på 
grund av asfaltbeläggning (se bild 39).

  ”Åsne trappan” med breda trappsteg är inte an-
vändbar för personer med funktionsnedsättning-
ar. Synskadade och rörelsehindrade personer 
har svårt att anpassa gångrytmen då man måste 
kombinera både stigande och gående rörelse. 
 Trappan är inte kontrastmarkerad på nedersta 
sättsteget samt på framkanten av trappavsatsen 
vid översta sättssteget. Trappans färgsättning, 
materialval och utformning då avfasade betong-
plattor kombineras med ballastplattor i ljusare 
nyans kan lätt ”lura” ögat. Man kan uppfatta 
att det finns fler trappsteg än det i själva verket 
finns (se bild 39).
Det saknas dessutom greppvänliga, kontrastmar-
kerade ledstänger på ömse sidor av trappan samt 
i mitten (eftersom trappan är så bred). Ledstäng-
erna ska monteras på 0,9 m höjd från markytan. 
Materialet som ledstängerna ska utformas av får 
inte ge upphov till kontaktallergi. 
Ledstängerna får inte vara för korta. De ska 
förlängas 30 cm före trappans början och 30 cm 
efter trappans slut. 
Det saknas bra punktbelysning i början och i slu-
tet av trappan. De mindre belysningsarmaturer 
som är monterade på byggnadens fasad belyser 
endast den ena sidan av trappan.

•

•

•

•

•

Bild 39. Kontrastmarkeringar.

Balansstöd saknas på båda 
sidor av trappan. Kontrast-
markeringarna är för svaga.

Bild 38. Trappa.

Bild 40. Nivåskillnad.

Nivåskillnad!
Risk att snubbla!

2,8 m bred. 

0,12 m höjd.

1,07 m lång.

”Åsnetrappan” är ett hinder 
för personer med funktions-
nedsättningar !

5.3.6.	Trappa	mot	gångpassagen.

Avåknings-
skydd saknas.
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5.3.7.	Trappan	till	planskild	korsning	mellan	V.	Esplanaden	och	Västra	Strandgatan.Enkelt avhjälpta hinder.

En nedstigande trappa mot en planskild korsning 
mellan Västra Esplanaden och Västra Strandga-
tan har jämna trappsteg samt ett mellanliggande 
vilplan.

På väg mot trappan är markbeläggningen 
mycket ojämn och kantig (se bild 42).
På trappan saknas kontrastmarkeringar på 
översta samt nedersta trappstegsavsatsen 
med ljushetskontrast på minst 0,40 v på NCS 
skala. 
Varje trappsteg har en trappnos som ökar 
risken för att snubbla (se bild 41). Dessutom 
är trappstegen svåra att se och skilja åt. 
Ledstängerna på ömse sidor av trappan är för 
korta och behöver förlängas 30 cm före trap-
pans början och 30 cm efter trappans avslut-
ning.
Dessutom är ledstängerna icke greppvänliga, 
innehåller hindrande infästningar samt saknar 
kontrastmarkeringar.
Trappans ytterkanter, vilplan samt ledstänger 
saknar kontrastmarkeringar.
Trappans gångyta är inte välbelyst.
Antalet trappsteg i trappan eller antalet 
trappsteg i trappavsatsen bör inte överstiga 
8 stycken innan man kommer till mellanlig-
gande vilplan. Eftersom den trappan har fler 
trappsteg per trappstegsavsats än 8 stycken är 
den svår för astmatiker och rörelsehindrade 
personer att nyttja den. Det kan bli för an-
strängande för dem.

•

•

•

•

•

•

•
•

Bild 42. Markbeläggning. 

Bild 41. Trappa till en planskild korsning mellan Västra Esplanaden och Västra Strandgatan.

Belysningen i början och i slutet av trappan 
är för svag.

•
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 Förklaringar:
 Gångpassage över V. Esplanaden.  
  Gångpassage över Kungsgatan.

Västra Esplanaden

Kungsgatan
1.

�.

1.
�.

Bild 43. Flygfoto över korsning mellan Västra Esplanaden och Kungsgatan.

5.4	.Vägkorsning	mellan	Västra		Esplanaden	och	Kungsgatan.

n
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5.4.1.	Gångpassage	över	V.	Esplanaden.
Enkelt avhjälpta hinder:

Längs kantstenen mot körbanan saknas var-
ningsyta eller kontrasterande målningar med 
ljushetskontrasten på 0,4 v på NCS skala. 
Fotgängare måste få en tydlig varning innan 
de kliver över till den del av gatan där bilarna 
kör.
Riktningsgivande ledstråk mot övergångstäl-
let är bristfälligt och inte ger bra ledning för 
synskadade personer. För det första har ribb-
plattorna dåligt taktilt mönster. För det andra 
är det dåliga mönstret nednött. Dessutom 
kompletteras ledstråket med ballastplattor 
ifyllda med små stenar längs ledstråket. Där 
glider inte tekninkkäppen så bra utan fastnar. 
För välfungerande ledstråk har val av ma-
terialet mycket stor betydelse. Ledstråk ska 
både synas och kännas taktilt med teknikkäpp. 
Ribbplattorna ska utformas så att de ger bra 
sinusformade rörelser i handleden för personer 
som orienterar sig med hjälp av teknikkäppen. 
För att ledstråket ska kännas ännu bättre ska 
ribbplattorna omgivas av material med helt 
slät och plan yta.
På den del av gångpassagen där synskadade 
personer behöver passera gatan saknas kant-
sten. Kantstenen ska vara minst 4 cm, helst 
6 cm eller något högre, för att ge synskadade 
personer riktningsreferenser.
På den del av gångpassagen som är avsedd för 
rörelsehindrade personer är däremot kantste-
nen något för hög. Den ska avfasas till 0 - nivå 

•

•

•

•

för att rörelsehindrade personer ska kunna 
passera gatan utan några större ansträngningar, 
eftersom de har svårt även för mindre nivåskill-
nader.
På övergångstället saknar några stolpar kon-
trastmarkeringar i tre höjder: på 0,2 m, 1,3 m 
samt 1,7 m från markytan. Kontrastmarkeringar 
finns endast på de stolpar som står i mittrefugen 
och de är placerade ungefär 1,0 m från marky-

•

tan. Kontrasterande markeringar i tre höjder 
behövs för att förtydliga rumsuppfattningen och 
underlätta förflyttningar för synskadade perso-
ner. 
På den sida av gångpassagen som är avsedd för 
cyklister är symbolmarkeringen på cykelbanan 
nästan bortnött och behöver förtydligas.
Knapplådorna kan vara svåra att nå för rull-
stolsburna, eftersom de är för högt placerade.

•

•

Vägmålningen med cykel-
symbol är nednött och bör 
förtydligas.

Bild 44. Bilden över gångpassage med Västra Esplanaden är tagen från den östliga sidan mot väst.
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5.4.2.	Gångpassage	över	Kungsgatan.
Enkelt avhjälpta hinder:

Det riktningsgivande ledstråket mot övergång-
stället över Kungsgatan är kort och bristfälligt. 
Den taktila ytan är mycket sliten och svår att 
uppfatta med teknikkäpp för synskadade perso-
ner. 
Vid övergångstället saknas en pollare eller en 
knapplåda som är utrustad med riktningsgivare 
och ljudsignal som kan hjälpa synskadade över 
gångpassagen. Synskadade personer förflyttar 
sig ofta längs husfasaden. För dem fungerar 
byggnadsfasader som ett naturligt ledstråk. Om 
synskadade personer fortsätter i samma riktning 
längs husfasaden finns det risk att de får ut fel 
riktning och kommer mot stolpen och biljettau-
tomaten vilka står i mittrefugen (se bild 45).
Tydliga kontraster mot körbanan samt kantste-
nen som kan förtydliga gatan för synskadade 
personer saknas. 
Den första delen av gångpassagen (avfartsvä-
gen från V. Esplanaden) är obevakad, knapp-
lådan saknas och man måste passera gatan på 
egen risk. För gravt synskadade och blinda per-
soner som inte kan uppskatta trafiksituationen 
på vägen blir det extra svårt att passera gatan.   
Det saknas bra allmän belysning på övergång-
stället över Kungsgatan. Den närmaste lykt-
stolpen står i mittrefugen på V. Esplanaden och 
belyser endast gångpassagen över E 4 samt 
körbanefältet i båda riktningarna. Lyktstolpen 
står för långt bort för att ge tillräckligt med 
belysning på sidan om E 4, det vill säga på 

•

•

•

•

•
gångvägen och gångpassagen. Vid djurbutiken finns det 
belysningsarmatur som är fastmonterad under taket. Lam-
porna är dock riktade mot skyltfönster och butiksentrén och 
belyser inte gångvägen, endast byggnadsfasaden.
På cykelöverfarten saknas målningar med cykelsymboler.
Rampen mot gångpassagen lutar för mycket i färdriktning 
och sidled. Ytan är ojämn och gropig. Det bildas pölar vid 
regn (se bild 46).

•
•

Bild 45. Bilden över Kungsgatans gångpas-
sage är tagen från den nordliga sidan mot syd.	

Bild 46. Pölbildning vid ledstråk.

Utskjutande byggnadsde-
lar som saknar betydelse 
borde undanröjas.
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5.4.3.	Kungsgatan	mot	övergångstället	över	V.	Esplanaden.

 På gångvägen mot övergångstället tar en stor 
uteservering utanför restaurang ”Maxim” all 
plats i anspråk och hindrar framkomligheten 
för fotgängare (se bild 48). Reklamskyltarna 
och parkerade cyklar blockerar gångvägen mot 
övergångstället ytterliggare (se bild 47). Inred-
ningsdetaljer och byggnadsdelar som kan ut-
göra fara eller hinder ska utformas så att risken 
för ofrivilliga sammanstötningar begränsas. 
Befintliga hinder på gångvägen ska tas bort el-
ler tydligt markeras så att riskerna med hindren 
elimineras, exempelvis, genom att gångstråk 
kan ledas runt hindren.

•
Mot gångpassagen över Kungsgatan längs 
husfasaden finns några cykelställ monterade, 
där man kan låsa och lämna sina cyklar (se 
bild 49). På vardagar är trottoaren belamrad 
av parkerade cyklar och mopeder som står i 
vägen för fotgängare.

•

Enkelt avhjälpta hinder:

Bild 49. Cykelställ

Vid övergångstället på Kungsgatans mittrefug är 
en biljett automat placerad. Automaten är svår 
att komma åt för personer med rörelsehinder. 
Den är placerad bakom en stolpe, vänd i motsatt 
riktning från gångpassagen. Dessutom står den 
mellan avfartsvägen från V. Esplanaden på den 
ena sida och cykelöverfarten på den andra sidan.  
Automatten behöver omplaceras så att man inte 
måste stå mitt på en högtrafikerad gata mellan 
passerande cyklar och bilar (se bild 51).

•

Stuprören vid övergångstället är inte inbygg-
da i dagvattenledningen (se bild 50). Allt 
dagvatten vid regn rinner ut på gågatan. Det  
medför pölbildning och halka om temperara-
turen sjunker till minusgrader.

•

Bild 50. Stuprör

Bild 51. Ologisk placering av biljettautomaten.
Bild 47. Gågatan. 

Bild 48. Hinder på gångvägen.
Bild 52. Biljettautomat

Cykelställ bör flyttas så 
att	parkerande	cyklar	
inte		begränsar	gångy-
tan.

Knapparna på automaten 
är för högt placerade, 
svåra att nå för rörelse-
hindrade personer.
Instruktionerna på auto-
maten är svåra att följa. 
Texten är liten, har dålig 
kontrast mot bagrunden 
samt att ytan är mycket 
reflekterande (se bild 52).

•

•
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5.5.	Vägkorsning	mellan	Västra		Esplanaden	och	Skolgatan.

Västra Esplanaden

Skolgatan

1.

2.

4.

3.

  
 Förklaringar:
 
 Norra gångpassagen över V. Esplanaden.  
  Södra gångpassagen över V. Esplanaden.
 Västra gångpassagen över Skolgatan.
 Östra gångpassagen över Skolgatan.

1.
2.
3.
�.

Bild 53. Flygfoto över korsning mellan Västra Esplanaden och Skolgatan.

n
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5.5.1.	Norra	gångpassagen	över	V.	Esplanaden.

Bild 54. Bilden över norra gångpassagen är tagen från den västliga sidan mot öst.

Bild 55. Bilden över samma gångpassagen är tagen 
från andra sidan av vägen.

Framför körbanan ska ribbplattorna komplet-
teras med dubbla rader av ”lego” plattor för 
att skapa en varningsyta där körfältet börjar. 
Varningsytan har en dålig taktil yta samt svaga 
kontraster mot omgivande miljö. Det är svårt att 
uppfatta nyansskillnaden mellan plattornas olika 
strukturer med hjälp av teknikkäpp. 
Det saknas också tydliga kontraster mot körba-
nan som kan förtydliga rumsuppfattningen för 
de synskadade. Kontrasterande målningar ska 
ha ljushetskontrast på minst 0,4 v på NCS skala. 
Trottoarkanten där rullstolsburna personer ska 
passera gatan är inte helt avfasad till 0-nivå, den 
finns delvis kvar (se bild 54).
Ledstråk till övergångstället är bristfälligt utfor-
mat. Fel materialval samt för svaga kontraster 
mot omgivning.
Ljudsignalen som kan hjälpa de synskadade att 
hitta gångpassagen är för svag. Det är svårt att 
definiera varifrån ljudet kommer, p.g.a. hög bul-
lernivå på V. Esplanaden. 
Trottoarkanten saknas på den del av gångpas-
sagen där synskadade personer passerar gatan. 
Kantstenen måste vara minst 4 cm, helst 6 cm 
hög för att ge riktning för gravt synsvaga och 
blinda personer.
På övergångstället ska knapplådor placeras på 
ömse sidor av gångpassagen så att fotgängare 
och cyklister inte använder samma sida av gång-
passagen.
Knapplådorna står för långt bort från ledstråket.
En av knapplådorna är dessutom vänd åt fel 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Enkelt avhjälpta hinder.

håll, saknar taktil karta och riktningsgivare (se 
bild 55). 
På övergångstället är mittrefugerna för korta och 
uppfyller inte minikravet. Stora eldrivna rullsto-
lar och barnvagnar har svårt att rymmas utan att 
sticka ut på körbanan.
Refugernas kantsten är för låg och kan ”försvinna 
på vintern” när snön kommer. 
Allmän belysning är bristfällig. Lyktstolpen som 
står i mittrefugen riktar och belyser mest körba-
nan men inte gångpassagen.

•

•

•
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Varningsyta och tydliga kontraster mot körba-
nan saknas (se bild 56).
Trottoarkanten är för låg där synskadade behö-
ver passera gatan. Den varierar från 1 cm till 2 
cm (se bilder 56 och 58).
Där rullstolsburna behöver passera gatan är 
trottoarkanten inte avfasad till 0 - nivå.
Ledstråket har dålig taktil yta (se bild 58).
Ramper mot övergångstället lutar för mycket i 
färdriktning samt i sidled (se bild 58).
Knapplåda saknas i mittrefugen på den ena sida 
av gångpassagen.
Alla knapplådor är utan taktil karta och rikt-
ningsgivare. Dessutom är en av knapplådorna 
felvänd (se bilder 56 och 59).
Refugerena är för korta. Det gör det svårt för 
rullstolsburna personer att rymmas om de ham-
nar mitt på vägen när trafiksignalen ändras till 
”rött”.
Refugernas kantsten är för låg, endast 2-3 cm. 
Det kan bli svårt för synskadade personer att få 
ut rätt riktning (se bild 57).

•

•

•

•
•

•

•

•

•

5.5.2.	Södra	gångpassagen	över	V.	Esplanaden.
Enkelt avhjälpta hinder.

Bild	57.	Mittrefugens	kantsten.

Bild 56. Bilden över gångpassagen är tagen från den östliga sidan mot väst.

Bild 58. Ledstråkets taktila yta. Bild 59. Knapplåda.
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5.5.3.	Västra	gångpassagen	över	Skolgatan.

Vid gångpassagen saknas varningsytor samt tydliga 
kontraster mot körbanan.
Ljudsignalen som kan hjälpa synskadade personer 
att hitta gångpassagen är för svag. En högtrafike-
rad gata alstrar mycket buller, det är svårt att höra 
varifrån ljudet kommer.
Två avloppslock som är placerade på ledstråkets 
taktila ytan har 2 cm nivåskillnad mot övrig be-
läggning, vilket ökar risken att snubbla.
Riktningsgivande ledstråk är bristfälligt. Omgivan-
de ballastplattor borde ersättas med beläggnings-
material som har en jämn och platt yta. Ribbplat-
torna borde ersättas med sinusplattor som har ett 
bättre mönster och kan skapa sinusformade rörelser 
i handleden.
Kantstenen saknas där synskadade personer behö-
ver passera gatan. All yta är avfasad till 0- nivå. 
Knapplådorna står för långt bort från ledstråket.
En knapplåda är felvänd.
Knapplåda saknas i mittrefugen på den högra sidan 
av gångpassagen.
På den vänstra sidan av vägen är knapplådan 
placerad för högt. Det är svårt för rörelsehindrade 
personer att nå knappen.
På övergångstället ska knapplådor placeras på 
ömse sidor av gångpassagen så att fotgängare och 
cyklister inte använder samma sida av gångpassa-
gen.

Enkelt avhjälpta hinder:

Mittrefugen är för kort och uppfyller inte mini-
måttskravet som behövs för att eldrivna rullsto-
lar eller barnvagnar ska kunna rymmas.
Ramperna mot gångpassagen lutar för mycket i 
färdriktning och sidled.
Stuprör som är inbyggt i dagvattenledningen är 
trasig. Vattnet rinner på gångvägen, på rampen, 
och samlas vid körbanekanten framför gång-
passagen.

•

•

•

Dålig gräsbekämpning!

Bild 60. Bilden över Skolgatans gångpassage är tagen från den nordliga sidan mor söder.

Trasigt stuprör.

Risk att snubbla!

Bild 61. Ledstråk mot gångpassagen.
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5.5.4.	Östra	gångpassagen	över	Skolgatan.
Enkelt avhjälpta hinder:

Den östliga gångpassagen över Skolgatan har i stort 
sätt likartade fel som finns på den andra, västliga 
sidan av vägen, med några få undantag:

Kantstenen är mycket låg i mittrefugen, endast 
2 till 3 cm hög. Det är mycket lägre än på den 
andra sidan av vägen. Kantstenen ska vara 
minst 4 cm, helst 6 cm hög för att ge bra orien-
teringsmöjlighet för personer med nedsatt syn.
Alla knapplådor saknar riktningsgivare.
De knapplådor som står vid husfasader är svår-
åtkomliga och ologiskt placerade. Det är svårt 
att ”hitta” knappen för synskadade personer och 
svårt att nå för rullstolsburna (se bilder 62, 64 
och 65).
Ytan på gångvägen är mycket begränsad. Två 
personer har för liten plats för att mötas vid 
gångpassagen (se bild 62).
Rampen mot gångpassagen lutar för mycket 
både i färdriktning och i sidled. Längslutningen 
överstiger de tillåtna normerna på 5 % och lig-
ger på 13,5%. Lutningen i sidled får högst vara 
2 % men varierar från 4,3% till 7,6 %.
Beläggningsmaterialet är mycket ojämn och 
gropigt. Det bildas pölar på gångvägen (se bil-
der 62 och 63) .

•

•
•

•

•

• Knapplådan  är svår 
att komma åt. Den är  
placerad bakom ett 
fast hinder.

Knapplådan bör place-
ras så att den är både 
lätt att hitta och nå.

Knapplådan ska placeras utdraget 
så att den kan nås från rullstol 
med knäfritt utrymme under, så att 
personer som använder rullstol kan 
komma nära manöverdonet.

Trång och lutande yta på gång-
passagen!

Bild 62. Bilden över Skolgatans östliga gångpassage är tagen från den sydliga sidan mot norr.

Bild 63.  Ledstråk mot gångpassagen. Bild 64. Knapplådans placering. Bild 65. Avstånd till knapplådan.
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  Förklaringar.
 Norra gångpassagen över V. Esplanaden.  
  Gångpassage över Ridvägen.
 Södra gångpassagen över V. Esplanaden.                
 Gångpassage över V. Norrlandsgatan.

1.
2.
3.
�.
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Västra Norrlandsgatan

Ridvägen

5.6.	Vägkorsning	mellan	Västra		Esplanaden,	Ridvägen	och	Västra	Norrlandsgatan.

Bild 66. Flygfoto över korsning mellan Västra Esplanaden, Västra Norrlandsgatan och Ridvägen.

n
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5.6.1.	Norra	gångpassagen	över	V.	Esplanaden.Enkelt avhjälpta hinder:

Ramperna på båda sidor av gångpassagen har för 
stora lutningar i sidled och är mellan 2,6 % och 3 
%. Det tillåtna värdet är på 2 %.
Vattenavrinningen fungerar dåligt. Det samlas 
vatten och skräp där ledstråket ansluter i körba-
nan (se bild 67 och 70).
Riktningsgivande ledstråk uppfyller inte de funk-
tioner som det är avsett för p.g.a. dåliga kontras-
ter och fel materialval.
I mittrefugen är markbeläggningen mycket ojämn 
med några cm nivåskillnad eftersom belägg-
ningsmaterial saknas (se bilder 68 och 69). Det 
finns risk att snubbla och ramla. 
Riktningsgivande kantsten i mittrefugen är för 
låg. Den måste förtydligas för att synskadade 
personer ska kunna få rätt riktning över gatan (se 
bild 68 och 69).
I mittrefugen, på vänster sida av vägen saknas 
knapplådan. De knapplådor som finns på gång-
passagen saknar riktningsgivande pil och en 
taktil karta.
Den andra knapplådan på höger sida av vägen är 
för högt placerad. Den sitter 1,24 m från marky-
tan.
Stolparna längs gångpassagen saknar kontrast-
markeringar. Endast i mittrefugen är stolparna 
kontrastmarkerade med en rödgul remsa som 
sitter på ungefär 75 cm höjd från markytan. För 
att förtydliga rummet för de synskadade bör varje 
stolpe kontrastmarkeras på tre höjder: 0,20 m, 1,3 
m samt 1,6 m från markytan.

•

•

•

•

•

•

•

•

Bild 67. Bilden över V. Esplanadens Norra gångpassage är tagen från den östliga sidan mot väst.

Bild 68. Refugens kantsten. Bild 69. Mittrefug. Bild 70. Ledstråk mot övergångstället.
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5.6.2.  Gångpassagen över Ridvägen.

Kantsten, tydliga kontraster mot körbanan samt 
riktningsgivande pil på knapplådan saknas. 
Den riktningsgivande kantstenen i mittrefu-
gen är mycket låg och är svår att uppfatta med 
teknikkäpp.
Ytan som är avsedd för fotgängare och cyklister 
är mycket trång på den andra sidan av gångpas-
sagen. Den begränsas av två stolpar och stora 
gräspartier som har spridit sig på gångvägen. 
Det är svårt för rullstolsburna personer att mö-
tas och passera varandra (se bild 72).

•

•

•

Enkelt avhjälpta hinder:

Vid övergångstället över Ridvägen behöver en 
varningsskylt sättas upp för cykeltrafik som 
kan förekomma från höger sidan av vägen. För 
rullstolsburna personer skyms sikten av ett staket 
runt Centrala trafikskolans byggnad som ligger 
vid korsningen. Trots att det sitter förbudsmär-
ken mot mopedtrafiken på GC - vägen (se bild 
73), förekommer mopedtrafik ändå. Dessutom 
har cyklisterna som färdas på GC - vägen ten-
dens att köra för fort utan någon som helst 
hänsyn till de gående trafikanterna. Man kan lätt 
bli påkörd eller överraskad av trafikanterna som 

Här behövs en  var-
ningsskylt för cykeltra-
fik som kan förekomma 
från höger sida .

man har svårt att observera. För att uppnå en bättre 
trafiksäkerhet bör det finnas tydliga hänvisningar 
med hjälp av vägmålningar och skyltning som visar 
vilken sida som är avsedd för vilket trafikslag. Knapplådan saknas i mittrefugen på den högra 

sidan av vägen. Det gör att cyklisterna använ-
der samma sida av gångpassagen som fotgäng-
are. Detta ökar risken för påkörningsolyckor. 
Om synskadade personer hamnar mitt på vägen 
på den högra sidan av gångpassagen när trafik-
signalen ändras mot rött är det omöjligt för dem 
att trycka på knappen då knapplådan saknas (se 
bild 71).

•

•

Bild 72. Dålig gräsbekämpning på gång- och 
ledytor vid gångpassagen.

Bild 71. Bilden över Ridvägens gångpassage är tagen från den nordliga sidan mot söder.

Bild 73. GC - väg mot övergångstället.
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5.6.3. Södra gångpassagen över V. Esplanaden.

  Den södra gångpassagen över V. Esplanaden 
har i stort sätt likartade fel som finns på de an-
dra gångpassagerna i den här korsningen.
Markbeläggningen är mycket ojämn där gång-
passagen korsar körbanan. Dessutom lutar mar-
ken alltför mycket i sidled och i färdriktningen.
Avsaknad av kantstenen på övergångstället 
samt mycket låg kantsten i mittrefugen gör det 
svårt för personer med synskada att få ut rätt 
riktning över gatan.
Dessutom försvårar ett bristfälligt ledstråk samt 
avsaknad av riktningsgivare på samtliga knapp-
lådorna orienteringen för synskadade personer 
ytterligare.
En knapplåda som står i mittrefugen på vänster 
sida av vägen är för högt placerad. Den kan bli 
svår att nå för rullstolsburna och personer som 
går med hjälp av rullator.
På höger sida av mittrefugen saknas en knapp-
låda. Det gör att alla trafikanter, både fotgäng-
are och cyklister, använder samma sida av 
gångpassagen.
På den andra sidan av gångpassagen vid över-
gångstället över Ridgatan, är manövreringsyta 
för fotgängare mycket begränsad på grund av 
stolpar och all växtlighet som finns på gångvä-
gen (Se bild 72 på sidan 52).
Längs husfasaden mot övergångstället är en ut-
skjutande armatur monterad som skydd i syfte  
att förhindra fotgängare att komma nära elskå-
pet som är monterat bakom hörnet vid bygg-

•

•

•

•

•

•

•

•

Bild 75. Ett hinder längs husfasaden 
där teknikkäppen kan fastna.

Enkelt avhjälpta hinder:

nadsfasaden. Skyddet är monterat på några cm 
höjd från markytan och dessutom sticker skyddets 
ytterkant ut 20 cm på gångvägen. Sådan lösning 
kan resultera i att teknikkäppen fastnar mellan 
armaturens stöd och fasaden (se bild 75).

Bild 74. Bilden över gångpassagen är tagen från den östliga sidan mot väst.



��

5.6.4.	Gångpassagen	över	V.	Norrlandsgatan.
Enkelt avhjälpta hinder:

Ramperna på gångpassagen över V. Norrlandsga-
tan lutar för mycket i färdriktning och i sidled. De 
tillåtna normerna överstigs med 5% i färdriktning 
samt 2 % i sidled enligt BBR (se bild 76). 
På den ena sidan av gångpassagen varierar lut-
ningarna från 5,7 % till 7,4 % i färdriktning samt 
3,4 % i sidled.  På den andra sidan av gångpas-
sagen varierar lutningarna från 11,4 % till 15 % i 
färdriktning (se bild 77) samt 7,9 % i sidled.

•

•

Riktningsgivande ledstråk som hjälper syn-
skadade att få ut rätt riktning är bristfälligt och 
saknar viktiga komponenter. Det saknas var-
ningsytor av ”lego” plattor och kontrasterande 
vägmålningar längs kantstenen mot körbana. Där 
ledstråket ändrar riktning bör det finnas en slät 
valyta av betongplattor som skiljer sig från övrig 
markbeläggning i färg och struktur. Ledstråkets 
markerade område som visas på bild 76 saknar 
en valyta och leder synskadade personer mot 
fasaden. Ledstråket ska aldrig leda mot väggen!
 Mittrefugen är för kort och ger inte det utrymme 
som behövs för att barnvagnar eller eldrivna rull-
stolar ska kunna rymmas. På den vänstra sidan 
är mittrefugen endast 1,11 m bred. På den högra 
sidan är bredden 1,07 m.
En knapplåda saknas i mittrefugen på den högra 
sidan av vägen. Gravt synskadade och blinda 
kan inte hitta den andra knapplådan som står på 
den vänstra sidan av gångpassagen. Avståndet är    
för långt.
Andra knapplådor som finns på gångpassagen 
är placerade på för långt avstånd i sidled från 
ledstråket. Det kan bli svårt för rullstolsburna 
personer att nå dem.
Alla knapplådor saknar riktningsgivare, har 
dåliga kontraster mot bakgrunden samt är place-
rade på olika höjder från markytan.

•

•

•

•

•

Ledstråk ska inte leda 
mot vägen!
Varningsytan ska inte fin-
nas här och bör markera 
körbanes kant istället.

Valyta av släta plattor 
saknas där ledstråket 
ändrar riktning.

Bild 76. Branta lutningar och bristfälligt ledstråk.

Bild 77. Rampens lutning mot gångpassagen.
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5.7.	Åtgärdsförslag	för	gångpassager.

Inventeringen har visat att alla gångpassager har 
likartade fel och behöver förbättras och åtgärdas. 
Gångpassagerna över avfartsvägen från E 4 och 
påfartsvägen på E 4 vid korsningen med Storgatan 
samt påfartsvägen från E 4 mot Kungsgatan sak-
nar signalreglering och måste passeras på egen risk 
Det är mycket riskabelt för synskadade personer. 
Alla gångpassager behöver signalregleras. Följande 
föreslagna åtgärder kan förbättra tillgängligheten för 
funktionshindrade på övergångställen: 
Till varje gångpassage ska riktningsgivande ledstråk 
som i färg och struktur avviker från omgivande 
markbeläggning leda. Ledstråket ska utformas av 
sinusplattor omgivande av släta plattor så att man får 
tydliga sinusformade rörelser i handleden (bild 78). 
Ledstråket bör vara ungefär 70 cm (axelbred) så att 

man inte behöver för-
bruka alltför mycket 
energi på att orien-
tera sig. Där ledstråket 
ändrar riktning ska det 
dessutom finnas en 
valplatta (se bild 81).

Den allmänna belysningen 
behöver förbättras och kom-
pletteras med punktbelysning 
som riktas nedåt och belyser 
båda sidor av gångpassagen.  
Belysning ska vara icke blän-

•

dande med bra återvinnings styrka. Lyktstolpar-
na ska dessutom kontrastera bra mot omgivande 
miljö (se bild 79).
Markbeläggningen på övergångstället ska vara 
jämn och plan utan några, eller med minimala, 
lutningar. Lutningen i färdriktning får högst vara 
5 %, lutning i sidled får inte överstiga 2 %.

•

En rad av vita plattor eller en målad vit linje längs 
kantstenen mot körbana ska finnas för att förtyd-
liga miljön för synskadade personer (se bild 80).

•

Bild 80. Kontrastmarkeringen.

De olika trafikantslagen ska tydligt skiljas åt på 
gångpassagen, exempelvis med hjälp av målning-
ar med symbol (se bilder 82 och 83) eller med 
hjälp av olika typer av beläggningsmaterial.
Knapplådor ska placeras på båda sidor av gång-
passagen samt på rätt avstånd från markytan. 
Knapplådorna ska dessutom vara kontrastmarke-
rade, lätt åtkomliga och utrustade med riktnings-
givande pil och taktil kartan på framsidan.
 Ljudsignal på knapplådan som hjälper synska-
dade personer att hitta övergångstället ska vara 
reglerbar. Ljudnivån ska vara högre på dagtid när 
bullernivån från biltrafiken är hög, men den ska 
avta på nätterna för att inte störa nattsömn för de 
närboende längs V. Esplanaden.
Stolparna vid övergångstället ska dessutom vara 
kontrastmarkerade i tre höjder: 0,2 m, 1,3 samt
1,7 m från markytan. De kontrastmarkeringarna 
behövs för att förtydliga miljön för synskadade 
personer.

•

•

•

•

Bild 82. Vägmålning med 
cykelsymbol.

Bild 83. Vägmålning med 
symbol för fotgängare.

Bild 78. Ledstråk.

Bild 79. En icke bländande punktbelysning.

Bild 81. Trottoarkanten och avfasningen 
mot övergångstället.

Trottoarkanterna ska avfasas till 0 - nivå på en 
sträcka av 90-100 cm där rörelsehindrade per-
soner ska passera gatan. 

Trottoarkanten ska finnas kvar vid sidan om avfas-

•

ningen för att möjligtgöra orientering vid förflytt-
ningar för synskadade personer (se bild 81).
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6.	Enkätundersökningens	resultat.
 Totalt har enkäten besvarats av 574 personer. Av de 574 enkäterna har 34 
stycken sorterats bort. Bland dessa 34 enkäterna var 13 stycken felaktigt ifyll-
da och resterande 21 stycken skickades efter utsatt stoppdatum. Det resultat 
som presenteras nedan baseras på 530 svarsenkäter. Bland dem var 182 män 
och 348 kvinnor. Eftersom kvinnorna var mer aktiva i undersökningen, och 
betydligt fler kvinnor än män besvarade enkäten, analyserades svaren bland 
män respektive bland kvinnor.
I frågan om respondenternas ålder tillhör fler män, procentuellt, ålderskatego-
rin mellan 65 och 85 år. I jämförelse med män har fler kvinnor från de yngre 
kategorierna deltagit i enkätundersökningen. I ålderskategorin mellan 51 och 
65 år har nästan lika många män som kvinnor besvarat enkäten.
Ungefär hälften av alla kvinnor är gifta eller bor i parförhållande. Denna siffra 
är lägre bland manliga respondenter. Däremot är den procentuella andelen en-
samstående med hemmavarande barn upp till 19 år högre bland män än bland 
kvinnor.
Fler kvinnor än män, ungefär 70 %, har medlemskap i endast en handikapp-
förening. Jämfört med kvinnor har dubbelt så många män medlemskap i två 
handikappföreningar. 
I frågan om sysselsättning är den största skillnaden att det bland män finns fler 
företagare och ålderspensionerade än bland kvinnor. Bland kvinnor är däremot 
andelen sjukpensionerade högre än bland män. Kvinnorna jobbar också hel- 
eller deltid i större utsträckning än män. Bland kvinnor finner man även fler 
arbetslösa, studerande och föräldralediga än bland män.
På frågan om funktionsnedsättning har totalt 377 personer en eller flera 
funktionsnedsättningar. Av dessa är 136 män och 241 kvinnor. I verkligheten 
är andelen personer med funktionsnedsättningar betydligt högre. Både bland 
män och bland kvinnor som svarat att de inte har några funktionsnedsättningar 
finns det personer som har nedsatt hörsel, syn, besväras av astma eller använ-
der någon typ av hjälpmedel, färdtjänst eller annan hjälp. Detta kan förklaras 
med att respondenterna i fråga förnekar sitt hälsotillstånd och ogärna identifie-
rar sig som handikappade.

  6.1. Rörelsehindrade.
Det är fler män än kvinnor som är rörelsehindrade och har andra funktionsned-
sättningar eller lider av åldersrelaterad diabetes, som också orsakar nedsatt syn 
och andra funktionsnedsättningar hos de drabbade. Kvinnor går med käpp och 
kryckor i mindre utsträckning än män. Däremot använder fler kvinnor än män 
rullstol och rullator som hjälpmedel vid förflyttningar och det är procentuellt 
fler kvinnor än män som har problem med balansen.

 6.2.  Personer med nedsatt perceptions förmåga.
  6.2.1. Synskadade.

Varken bland männen eller bland kvinnorna finns det någon dövblind person 
som besvarat enkäten. Bland manliga respondenter har 39 personer nedsatt 
syn, 9 personer är gravt synskadade eller blinda och 7 personer har andra funk-
tionsnedsättningar förutom synskada. Bland kvinnor är det fler synsvaga, gravt 
synskadade eller helt blinda, jämfört med män. Det är fler kvinnor än män som 
har andra funktionsnedsättningar förutom synskada. 

  6.2.2. Hörselskadade.
Hos män är det 23 personer som har hörselskada och en av dem är helt döv. 
Dessutom har 19 manliga respondenter andra funktionsnedsättningar förutom 
nedsatt hörsel. Bland kvinnor har 19 personer nedsatt hörsel och 2 personer är 
helt döva. 16 personer har andra funktionsnedsättningar förutom hörselskada 
bland de kvinnliga respondenterna.

6.3.  Personer med nedsatt kognitiv förmåga.
I frågan om kognitiva funktionsnedsättningar finns det fler män än kvinnor 
som har nedsatt förmåga att orientera sig och förstå skyltar. Bland kvinnor 
finns det fler dyslektiker (personer med läs- och skrivsvårigheter) och dubbelt 
så många personer som är känsliga mot stress i jämförelse med män. 
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6.4.  Personer med astma, allergier och överkänslighet.
Både bland män och kvinnor finns det personer med astma, allergier och över-
känslighet. Bland män, finns det fler personer som förutom astma har andra 
funktionsnedsättningar, exempelvis överkänslighet mot elektromagnetiska fält. 
Bland kvinnorna däremot finns det fler födoämnes- och nickelallergiker än bland 
män.   

6.5. Resor och utomhusvistelse.
Funktionsnedsättningar kan påverka människors möjlighet att resa eller vistas 
utomhus. Bland kvinnor och män är det ungefär lika stor andel (drygt 40 %) 
av respondenterna som inte har några svårigheter att förflytta sig på egen hand. 
Ungefär lika många män och kvinnor känner sig osäkra i trafikmiljön. De som 
behöver hjälp ibland är ungefär lika många bland män som bland kvinnor. Fler 
män än kvinnor avstår från att resa på grund av sina funktionsnedsättningar. 
Bland män finns det fler som är i behov av assistans, ledsagare, färdtjänst eller 
en annan hjälp.
 
 6.6. Mest användbara gångstråk.
Bland alla respondenter är det 153 män respektive 281 kvinnor som permanent 
bor eller vistas i Umeå. Stråket som använts mest av både män och kvinnor 
när de behöver passera V. Esplanaden, är fortsättningen på gågatan, d.v.s väg-
korsningen mellan Västra Esplanaden och Kungsgatan. Det näst mest använda 
stråket är en planskild korsning mellan V. Esplanaden och Nygatan som rull-
stolsburna män använder i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor använder 
vägkorsningen V. Esplanaden och Kungsgatan oftare än män, 66 % jämfört med 
män där andelen endast är 47 %. Detta kan förklaras av att kvinnor upplever 
Kungsgatan som en tryggare gata i jämförelse med andra gator. Den är till stor 
del tillgänglighetsanpassad och välbelyst, ligger centralt och har nära till allt. 
Där vistas ständigt mycket folk under hela dagen och risken för överfall är min-
dre än på alla andra platser i staden. Dessutom är mängder av små butiker som 
kvinnor besöker i större utsträckning än män placerade på Kungsgatan.

 6.7. Brister på gångpassager.
I frågan om vilka brister som finns på gångpassager har fler män än kvinnor 
svarat att kantstenen är för hög där de behöver passera gatan med rullstol el-
ler med rullator. Dessutom har de påpekat att knapplådor på övergångsställen 
är felplacerade eller saknas på vissa platser efter gångpassagen, framförallt i 
mittrefugen. Fler män än kvinnor tycker att mittrefugerna är för smala och att 
ramperna mot gångpassagen är för branta. På grund av bristfällig snöröjning 
vintertid, bildas det dessutom en till tre decimeter höga kanter av is och snö vid 
körbanans kant mot övergångstället, som är svårtpasserade. Snövallarna gör 
det svårt att komma åt knapplådan när man har rullator eller rullstol. Det bildas 
också stora vattenpölar vid övergångställen när det tinar eller regnar.
Jämfört med män upplever dubbelt så många rörelsehindrade kvinnor att be-
lysningen är för svag på övergångställen, speciellt under vinterns mörka halvår. 
Fler kvinnor än män tycker också att den gröna signalen för fotgängare på 
övergångställen är för kort och bör förlängas. Andra brister som kvinnorna har 
noterat är att det saknas symbol eller hänvisning till på vilken sida av gångpas-
sagen fotgängare, respektive cyklister ska färdas samt att gatorna är för trånga 
för att det ska vara tillåtet att blanda gång- och cykeltrafik.

 6.8. Brister på trottoaren.
Ungefär lika många män som kvinnor tycker att markbeläggningen är mycket 
ojämn på trottoaren. Fler män än kvinnor upplever att det är för mycket biltra-
fik och buller längs gatan. Däremot upplever fler kvinnor än män att luftkvali-
teten är mycket dåligt i Umeå centrum. 
Snöröjning, väghyvling och sandning är bristfälliga. Avfasningarna från kör-
banan till trottoaren är för smala och ojämna. Trottoarerna är för trånga för 
att blanda gång- och cykeltrafik. Det saknas viloplatser med sittbänkar längs 
gatan. 
Kvinnorna har noterat att trottoarerna är för trånga vid gatukorsningar med E 4. 
Stenplattorna är halkiga längs kantstenen mot körbanan. Det är svårt att gå med 
barnvagnen när kantstenen inte är tillräckligt avfasad. Dessutom är körbanan 
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för bred och rymmer för många bilar. Det blir för lite plats kvar till fotgänga-
re och cyklister. Det är mörkt längs gatan eftersom den allmänna belysningen 
är dålig och anpassad endast för bilar, inte för människor. Det finns många 
allergi- framkallande växter längs trottoaren, bland annat björk, prästkrage, 
maskros, hästhov och gråbo. Skyltningen längs trottoaren är dålig och det 
är svårt att orientera sig. Miljön är inte estetiskt tilltalande utan depressions-
väckande.

 6.9. Brister på hållplatserna.
Fler män än kvinnor vill att det ska finnas förbudsskyltar mot pälsdjur på 
hållplatserna, kvinnorna saknar däremot förbudsskyltar mot rökning på håll-
platserna. Dessutom har män noterat att informationen om busstiderna är svår 
att förstå och tyda samt att det är svårt att uppskatta resetid och ankomst för 
bussen. På de flesta busshållplatserna saknas en skylt med hållplatsnamn och 
övrig information, exempelvis på vilka hållplatser det går att byta till andra 
busslinjer. 
Rörelsehindrade och äldre män har skrivit att hållplatserna saknar väder-
skydd och sittbänk. Männen saknar också handikappanpassade parkerings-
platser i direkt anslutning till busshållplatser. (Enligt resvaneundersökningen 
är parkeringsplatser viktigare för män än för kvinnor eftersom män kör bil i 
större utsträckning än kvinnor. Kvinnorna använder däremot cykel, kollek-
tiva färdmedel eller samåker fler i samma bil i större utsträckning är män).
Ungefär en tredjedel av alla kvinnor som besvarade frågan tycker att belys-
ning saknas eller är för svag på hållplatserna. Fler kvinnor än män, framfö-
rallt rörelsehindrade, reumatiker, diabetiker och äldre personer, tycker att 
avsaknad av väderskydd och sittbänk är ett hinder. 
Kvinnorna har också påpekat att hållplatserna är dåligt sandade under vin-
terhalvåret och är otillgängliga på grund av svårpasserade snövallar och 
iskanter. De tycker också att informationen och skyltningen på hållplatserna 
behöver förbättras.

 6.10. Vilka är de största hindren för att åka kollektivt 
           för personer med olika funktionsnedsättningar?

             6.10.1. För personer med rörelsehinder.
På frågan om vilka de största hindren är för att åka kollektivt har både män och 
kvinnor svarat att miljön är otillgänglig både på hållplatserna och på vägen dit. 
Gångpassagerna är trånga och hala och har branta lutningar i alla riktningar. 
Detta förvärras ytterligare under vintertid. Det saknas väderskydd, det är kallt 
och blåsigt när man ska ut och resa, luften är dålig och det är för mycket buller. 
På väg till hållplatsen är både män och kvinnor rädda för att bli påkörda av cy-
klister som cyklar fort och på fel sida utan någon hänsyn till funktionshindrade. 
Dessutom är alla rädda att ramla eller fastna med rullstol eller rullator mellan 
snövallarna och iskanterna. Väntetiderna är långa och turtätheten är låg vid byte 
av busslinje. Tidtabellerna är svåra att tolka och tyda. Man vet inte när bussen 
kommer eller till vilken hållplats. Bussarna är för trånga och inte anpassade till 
alla typer av elrullstolar. Dessutom saknar stadsbussarna talstöd, hållplatsutrop 
och plats för rullatorer. Dåligt bemötande av bussförare, avsaknad av hjälp, ett 
ryckigt körsätt och sittplatser avsedda för handikappade som upptas av ickehan-
dikappade är några av de problem som både män och kvinnor påtalade.

6.10.2. För personer med nedsatt perceptionsförmåga.
Det saknas sammanhängande, hinderfria, naturliga ledstråk till viktiga målpunk-
ter. Dåliga, smala, ojämna och svagt belysta gångvägar med blandad gång- och 
cykeltrafik. Cyklisterna cyklar tyst och fort och hörs inte på grund av allt buller. 
På grund av dålig skyltning är det också oklart vilken sida som är avsedd för 
fotgängare respektive cyklister. På hållplatsen saknas väderskydd och tydliga 
kontraster på hållplatsstolpen och på markbeläggningen. Det finns dessutom allt-
för många svårupptäckta hinder på trottoaren och runt hållplatserna som reklam-
skyltar, pallar och sladdar från kiosker. Hindren är inte taktil- och kontrastmar-
kerade och det är lätt att snubbla. När man som blind står och väntar på bussen, 
vet man inte vilken buss som är på väg in till hållplatsen. Man vet inte heller 
om det är en buss eller en bil som närmar sig. När bussen stannar på hållplatsen 
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hinner man oftast inte förbereda sig för att visa bussföraren att man tänker stiga 
på. Talstödet som ska säga vilken linje bussen trafikerar kommer för sent eller är 
helt avstängd. Ibland hörs endast ett dovt mummel. Om bussutropen är på, kan 
ropas fel hållplats ropas ut. När man inte kan erbjuda ögonkontakt misstolkas 
det av bussföraren som att man inte tänker stiga på och bussen åker vidare. Det 
här händer mycket ofta.

 6.10.3 För personer med nedsatt kognitiv förmåga.
Skyltningen är dålig både på hållplatserna och på vägen dit. Om man inte kan 
området så bra går det inte att hitta. De skyltar som finns på hållplatsen är obe-
gripliga och behöver förbättras och kompletteras med symboler, så att resetiden 
kan uppskattas. Tidtabellerna är svåra att tolka och tyda så man vet inte när bus-
sen kommer och till vilken hållplats. Det saknas skyltar som visar hur busslinjer-
na sträcker sig och på vilken hållplats man kan byta busslinje. Om man exem-
pelvis, har afasi (svårighet att tala) efter stroke är det svårt att fråga bussföraren.

 6.10.4.  För personer med astmatiker och allergier.
Det växer allergiframkallande växter längst gatan, exempelvis björkar, prästkra-
ge, hästhov och gråbo, som ger allergiker besvär. Det är dålig städning på våren 
och bortforslingen av sand och grus brister och i stället ligger det kvar och dam-
mar. Gatan är bred och rymmer alltför många bilar som står och gasar medan 
man går på övergångstället, vilket skapar dålig luft. Det är för kort ”grön tid” 
för fotgängare på övergångställen. Det finns inga sittbänkar varken längs gatan 
eller på hållplatserna. På hållplatserna saknas dessutom förbudskylt mot rökning 
och pälsdjur. Folk kliver in på bussen med katter och hundar även på morgnarna 
när det är trångt och alla ska till jobbet och man kan då inte välja en annan plats 
för att minska besvären. Vidare står folk och röker på busshållplatsen medan de 
väntar på bussen. Även cyklisterna röker. Bussförarna tänker inte heller på att 
komma till jobbet parfymfria.

 6.11. Vad är viktigast att åtgärda i första hand på 
           Västra Esplanaden?

  6.11.1. Förslag från rörelsehindrade personer.
Man borde satsa på att handikappanpassa gångpassagerna. Utrymmet ska vara 
tillräckligt stort för passage och möten även i mittrefugerna. Ytan på gångpas-
sagen ska vara jämn, plan och bra belyst samt fysiskt avgränsad mellan cyklister 
och fotgängare. På de övergångställen där knapplådorna är svåra att nå på grund 
av att de är placerade för långt bort från kantstenen eller sitter för högt upp, bör 
omplacering ske så att de sitter lite närmare och mer lättåtkomliga.
Kantsten ska avfasas till 0-nivå på övergångställen och ”grön tid” för fotgängare 
behöver förlängas. Det behövs fler handikapparkeringar med avfasade kantstenar 
och fler parkeringsplatser för cyklar och mopeder utanför gångytan. Beläggnings-
materialet på trottoaren utanför gångpassagen bör ses över och åtgärdas regelbun-
det. Björkarna, vars rötter gör markbeläggningen ojämn och försvårar snöröjning, 
bör avlägsnas.

 6.11.2. Förslag från personer med nedsatt perceptionsförmåga.
Anpassa gångpassager för personer med synnedsättningar med en välinriktad 
ljudsignal, bättre allmän belysning, högre kantsten och tydliga kontraster mot 
körbanan. Till övergångställen ska ett sammanhängande, naturligt ledstråk leda 
utan några hinder eller, om sådana finns, ska de tydligt markeras med avvikande 
färg och struktur. Cykelvägar ska vara helt åtskilda från fotgängare och samman-
hängande så att man kan cykla utan att stanna. Reducera biltrafiken genom att 
införa en trängselskatt, höjd parkeringsavgift samt subventionering av bussbiljet-
ter som kan stimulera folk att åka kollektivt. Reducera buller genom bullerskydd, 
bullerdämpande beläggningsmaterial samt minskning av all tung trafik. Förbättra 
busshållplatserna. Där behövs väderskydd, sittbänkar, belysning, bättre kontras-
ter, jämn markbeläggning samt välfungerande bussutrop och en textad tavla.

6.11.3. Förslag från personer med nedsatt kognitiv förmåga.
Körbanan på V. Esplanaden bör smalnas av samtidigt som trottoaren och gång-
passager görs bredare för fotgängare och cyklister, gärna med separata banor. Om 
det är möjligt ska banorna för fotgängare och cyklister på gångvägen skiljas åt. 
Det bör göras inte enbart med vägmålningar, utan fysiskt, med hjälp av inplan-
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terande buskar eller liknande, som kan hindra cyklisterna från att köra hur som 
helst utan hänsyn till fotgängare. Om det inte är möjligt kan skyltar sättas upp 
varje 50 m som klart och tydligt visar vilken sida som är avsedd för fotgängare 
och vilken som är avsedd för cyklister. Skyltarna ska kompletteras med regler för 
hur cyklisterna ska uppföra sig i trafiken.
Det behövs bra vägvisning och skyltning både på hållplatserna och på gångvä-
gen. På hållplatsens skylt ska det finnas hållplatsnamn och information om vilka 
bussar som stannar där. Utifrån busstidtabellen ska det vara möjligt att uppskatta 
resetiden. Områdeskarta ska finnas på hållplatserna och ska visa hur bussarna går 
och vilka gator de passerar. Förutom det ska kartan visa var det går att byta buss 
till en annan linje. Tavlan ska kompletteras med symboler som ska visa vad som 
finns i närheten till hållplatsen, exempelvis vårdcentral, affärer, kaféer, buss- eller 
tågstation.
Utbildning för bussförarna i bemötande av och ödmjukhet för personer med 
psykisk ohälsa. Användning av kognitiva hjälpmedel kan underlätta för personer 
med psykiska funktionshinder i trafikmiljön.

             6.11.4. Förslag från astmatiker, allergiker och överkänsliga.
Minska biltrafiken, gör smalare körbana och bredare trottoarer. Mellan körbana 
och gångväg bör pelare med kätting mellan placeras, för att få någon slags 
avskärmning från bilar och minska stressen. Städning, sopning och bortforsling 
av sand och grus på våren måste förbättras. Separera gång- och cykelvägarnas 
körbanor för cyklister och fotgängare. Beslagta alla felparkerade cyklar så att 
ägarna kan hämta dem på polisstationen och betala böter.
  
 6.12. Vad tycker du behöver förbättras eller göras för 
           att det ska vara tillgängligt för dig ? 
Det här var en mycket svår fråga för många respondenter och det finns inga 
entydiga och enkla svar. Den upplevda tillgängligheten varierar från person till 
person och hur människorna svarar på frågan beror i stort sett på många faktorer, 
inte minst på hur personen mår fysiskt och psykiskt när man besvarar enkäten.

En bra allmän belysning är en viktig komponent som förknippas med trivsel 
och trygghet. Den är viktig både för kvinnor och män i alla ålderskategorier. 
De äldre kvinnorna är i huvudsak rädda att falla och göra sig illa på grund av 
den bristfälliga belysningen, medan kvinnorna i de yngre kategorierna är mest 
oroliga för överfall på de platser som inte är väl belysta.
Både män och kvinnor i olika kategorier önskar att gångpassagerna ska handi-
kappanpassas och att ”grön tid” för fotgängare förlängs. Dessutom vill alla grup-
per att gångvägen ska vara tydligt åtskild för fotgängare och cyklister samt från 
biltrafik längs trottoaren.
I alla grupper, både män och kvinnor, tycker de att det är viktigt att förbättra 
vägskötseln både vinter- och sommartid. De tycker att man kan åstadkomma 
detta genom bättre sandning på vintern och kontinuerligt underhåll av markbe-
läggning på gångytor. Dessutom tycker man att björkarna bör avlägsnas längs 
primära stråk. Björkarna anser majoriteten är den bidragande orsaken till ojämn 
markbeläggning på gångvägen, eftersom björkarnas stora rötter trycker upp 
vägplattorna och gör ytan ojämn och otillgänglig för rörelsehindrade personer. 
Förrutom det skapar björkarna problem för astmatiker samt gör det svårare att 
sköta snöröjning, väghyvling och vårstädning. 
Bra vägvisning och skyltning på gångvägen samt tillgängliga bänkar är mycket 
viktiga för personer med nedsatt kognitiv förmåga, för äldre personer och för 
astmatiker. 
Väderskydd och bussar som är fria från djur och cigarettrök är en huvudfråga 
gällande tillgänglighet för astmatiker och allergiker. Bussarna bör även ha en 
bättre isolering mot elektromagnetiska fält, anser el-överkänsliga personer.
Vägarna är hårt trafikerade vilket skapar för mycket buller, som är det största 
problemet för hörselskadade personer att handskas med. 
Trafikbuller gör att det är svårt, nästintill omöjligt, för hörselskadade  personer 
att uppfatta vissa specifika ljud, exempelvis från en cykel som närmar sig. Man 
är rädd att bli påkörd. Det känns obehagligt speciellt då trottoarerna är trånga 
och avsedda för blandad gång- och cykeltrafik. Hörselskadade tycker att man 
borde jobba mer för att hitta bättre lösningar på hur trafikbuller kan minimeras.
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I intervjustudien har samtal bokats med endast 11 personer som var villiga 
att ställa upp och intervjuas. Bland de elva, har fyra personer olika grad av 
synskada, varav en dessutom är hörselskadad från födelsen. Tre personer 
är rörelsehindrade och de använder alla olika hjälpmedel vid förflyttning. 
Gruppen av överkänsliga personer representerats av två personer där båda 
har problem med mögel och pollen och periodvis besväras av akut astma. 
Gruppen av personer med nedsatt kognitiv förmåga representeras av två 
personer. Den ena personen är dyslektiker, har svårt att förstå hänvisningar 
och skyltning och har utöver det även andra besvär och begränsningar. Den 
andra lider av depression, ångest och neurologiska besvär. Trots att endast 
11 personer intervjuades kan det, utifrån de resultat som kommit fram, 
konstateras att syftet är uppfyllt då de intervjuade personerna resonerade, 
tog upp liknande frågor och pratade om likartade behov och åtgärder.

    7.1. Tre personer med rörelsehinder.
Gruppen bestående av tre personer representerades av: 

En man, 41 år, rullstolsburen. Använder vintertid eldriven rullstol för 
utomhusbruk. Manuell rullstol används endast hemma och sommartid 
utomhus. Inomhus använder mannen också en fyrbenig käpp för att 
träna sin gångförmåga som han delvis tappat efter slaganfall (stroke). 
Mannen går på ett rehabiliteringsprogram hos sjukgymnast och vat-
tengymnastik. Han är sysselsatt på deltid, 25 %, och får ersättning från 
försäkringskassan. Han bor ensam i sin lägenhet. Hans två barn och 
särbo bor i ett hus en bit utanför Umeå. Mannen är delvis i behov av 
assistans. 

En kvinna, 48 år, rörelsehindrad, använder en rullator både utom- och 
inomhus. Hon har skolios (krökt ryggrad som är förskjuten i sidled) 
samt reumatiska besvär i ledarna. Hon har dålig balans och har svå-
righet att sträcka sig i sidled. Reumatiska förändringar i handleder och 

•

•

fingrar gör det svårt för henne att trycka på knappar och öppna tunga 
dörrar. Hon jobbar 50 % som kontorist och får sjukpension från försäk-
ringskassan. Hon har varken familj eller nära vänner, endast arbetskol-
legor som ibland besöker henne i samband med födelsedag- eller hög-
tidsfiranden. På grund av rädsla att ramla är hon väldigt sällan ute och 
går. Till och från jobbet tar hon sig med bilen som är speciellt anpassad 
för hennes behov.

En man 72 år, rörelsehindrad, använder käpp och rullstol för utomhus-
vistelse. Mannen bor sedan sin frus bortgång tre år tillbaka ensam, . 
Han har diabetes och är sjukpensionär. Han är i behov av färdtjänst och 
nattpatrull.

De intervjuade personerna påpekade att de är i stort behov av en god fram-
komlighet med sitt hjälpmedel. De anser att det kan åstadkommas genom 
jämna och halkfria beläggningsytor samt utjämnande av nivåskillnader både 
vintertid och under barmarksförhållanden på gångvägen.
 En ökad trygghet för dem kan uppnås genom en bättre belysning längs vä-
gen, vid gångpassagen samt på busshållplatserna. Tillgängliga entréer till bu-
tiker, ett räcke mellan trottoar och körbana för att minimera risken att åka av 
samt separering av gång- och cykelvägen är de viktigaste faktorerna som de 
intervjuade talade om. Dessutom vill de att det ska finnas möjlighet att nyttja 
en handikappanpassad toalett längs gångstråket. De tycker att det behövs fler 
handikapparkeringar längs gatan och vid butiksentréer.
De vill ha tillgängliga hållplatser där det finns möjlighet att sätta sig på en 
bänk i väderskyddet i väntan på bussen. Dessutom vill de att det ska finnas 
aktuell information på hållplatserna samt cykelställ och handikapparkeringar 
intill. Vinterunderhållet behöver förbättras. Allt som kan försvåra deras fram-
komlighet som stora pölar, slask och snövallar ska undanröjas från gångvä-
gen. De menar att det blir enklare för dem att passera gatan, nå tryckknappen 
på manöverdonet eller på parkeringsbiljettautomaten när gångytan inte blir 

•

7. Intervjustudiens	resultat.
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begränsad av snökanter och isklumpar. En bättre sandning på gångvägen, 
men enbart på den ena halvan, så att den som vill använda spark kan göra 
det. En bättre luftkvalitet och god ljudmiljö var också av stor vikt för denna 
grupp av funktionshindrade.

       7.2. Fyra personer med nedsatt perceptionsförmåga.
Gruppen bestående av fyra personer bestod av:

En man, 60 år, gravt synskadad har Retinitis Pigmentosa som medför 
inskränkt synfält och problem med detaljseendet och ljuskänslighet. 
Mannen och hans sambo bor i en lägenhet utanför centrum. Hans syskon 
bor också i Umeå men de träffas ytterst sällan. Det gäller även vänner 
och bekanta. Han är utbildad programmerare och egen företagare. Han 
jobbar heltid och är aktiv i föreningslivet. På fritiden joggar han, går på 
vattengymnastik och försöker hålla sig i bra form.

En kvinna 52 år, gravt synskadad, har synfältsbortfall och enbart ett 
periferiseende kvar. (I det perifera synfältet ser man endast gråskala och 
registrerar rörelser, som är av betydelse i trafiken). Som synskadad och 
lågutbildad var kvinnan länge arbetslös, men för några år sedan flyttade 
hon från en annan ort och fick hjälp genom sin förening med ett trainee-
program och arbete efter utbildningen. I dagsläget jobbar hon heltid, 
har sambo, två utflugna barn och bor i lägenhet i Umeå. Hon har tap-
pat kontakten med sina vänner och träffar dem inte så ofta. Hon joggar, 
promenerar, går på vattengymnastik samt tar cykelturer med ledsagaren. 
Hon använder sig av teknikkäpp vid förflyttningar.

En man, 29 år, gravt synskadad, blind. Mannens sociala umgänge består 
mest av syskon och föräldrar. Han bor ensam i sin lägenhet och har 
länge varit arbetslös. Snart ska han påbörja en utbildning i ljudteknik på 
annan ort.
En kvinna 38 år är synsvag och har hörselskada från födelsen. Kvinnan 

•

•

•
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är mammaledig och bor i ett hus utanför Umeå tillsammans med sin familj 
och svärföräldrar som hjälper henne med barnet. Innan hon fick barn job-
bade hon 50 % och var 50 % sjukpensionär. Hon använder sig av hörsel-
apparat.

De intervjuade personerna påpekade att de är i stort behov av en god vägled-
ning. De behöver ett sammanhängande, naturligt ledstråk längs gångvägen, då 
naturliga ledytor är ett bättre alternativ än konstgjorda. På de platser där det 
naturliga ledstråket avbryts ska det kompletteras med ett konstgjort ledstråk 
som en logisk fortsättning på en naturlig ledyta. Ledstråket ska leda förbi 
hinder men bör dock inte leda mot en väg eller ingenstans. Detta upplevs som 
mycket obehagligt. Ledytorna ska utformas och färgsättas i förhållande till 
omgivande beläggningsmaterial. De ska underhållas så att den vita käppen, 
vilken används vid förflyttningar av synskadade personer, inte fastnar. De 
upplever att taktila ledytor omgivna av plattor med frilagd ballast (små stenar) 
är mycket svåra att följa och bör därför ersättas med en helt slät yta. 
Riktningsgivande kantsten är bra för dem om den är tillräckligt hög. Annars 
försvinner den på vintern. Kantstenen behöver förtydligas på övergångställen 
där man passerar över korsande körbanor. En annan sak som lyftes upp är att 
kompletterande kupolplattor mot körbanan är svåra att uppfatta om det saknas 
andra signaler från omgivningen, till exempel kantsten eller ljudsignal från 
knapplådan. Om kupolplattorna är i bra kontrast mot övrigt material hjälper 
de dock till med att förtydliga övergångstället för synsvaga. Alla knapplådor 
ska förses med en ljudsignal som hjälper gravt synskadade eller blinda att hitta 
gångpassagen. Signaltyp från knapplådan ska dock skiljas åt och vara olika för 
gångpassagen över Västra Esplanaden och andra gator som Västra Esplana-
den korsas med. Man ska utifrån ljudet kunna uppfatta var man befinner sig, 
framför V. Esplanaden eller andra gator som korsars med denna. Dessutom 
ska ljudsignalen från knapplådan vara högre mitt på dagen när det bullrar som 
mest. Den ska däremot avta under nattetid för att inte störa nattsömnen för 
närboende på området längs Västra Esplanaden.
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De befintliga hindren ska flyttas från gångvägen eller markeras bättre. Utform-
ning av hindren ska vara sådana att de lätt kan uppfattas. Exempelvis en bil-
jettautomat få inte monteras på en stolpe. Då är den  lätt att missa. En automat 
som monteras på en pelare ska vara lika bred hela vägen upp från marken. Vid 
marknivån ska den särskilt markeras med avvikande struktur i beläggningsma-
terialet så att den blir lätt att uppfatta med teknikkäppen.

Alla gångpassager ska vara signalreglerade. Knapplådorna ska finnas på båda 
sidor av gångpassagen och även på båda sidor i mittrefugerna så att man inte 
behöver sicksacka. Lådorna ska placeras i direkt anslutning till ledytan och får 
inte vara inbyggda i pelare eller stolpar. En kartbild på knapplådan som beskri-
ver gatuutformningen får inte placeras vänd och vinkelrätt mot vägen eftersom 
den kan bli svårtolkad.  När man måste vända bilden till horisontalläge kan 
man tappa tråden. Därför bör den placeras ovanpå knapplådan, parallellt mot 
körbanan. 

På trottoaren längs körbanan behöver ett räcke placeras. Det kan ge avskildhet 
från biltrafiken och en känsla av trygghet. Dessutom kan räcken fungera som 
naturliga ledstråk om de är rätt utformade. Den horisontella underliggaren 
(avbärare) bör placeras nära markytan, cirka 10-15 cm ovanför markytan som 
teknikkäppen naturligt kan pendla mot. Gångvägen och gångpassagen ska vara 
tydligt åtskild för gång- och cykeltrafikanter och inte enbart med vägmålning-
ar. På gångvägen ska det också råda förbud mot mopedtrafik.

På busshållplatser ska det finnas ett väderskydd, sittbänk och bra allmän belys-
ning. Det behövs tydliga kontraster, jämn markbeläggning och bra vintervägs-
underhåll. Inne i väderskyddet ska det finnas informationskarta med busstid-
tabell och hållplatsnamn, kompletterade med symboler och punktskrift. Alla 
bussar ska vara utrustade med välfungerande bussutrop.
Personer med hörselskada måste avläsa läpparnas rörelse för att kunna uppfat-
ta tal. De är i behov av bra allmän belysning som inte låter och alstrar mycket 

bakgrundsljud. Förutom belysningen är en god ljudmiljö och bullerreducera-
de åtgärder näst viktigast av alla åtgärder. Som alla andra medborgare måste 
hörselskadade personer kunna ta del av information genom högtalarsystem 
med en bra akustik och hög ljudkvalitet på högtalaren med en tydlig inspelad 
röst. Det ska finnas på buss, tåg, flyg samt på järnvägsstationer, flygplatser 
och bussterminaler. Displayer med textslinga för hörselskadade, som ger 
samma information som talas ut i högtalarsystemet, är en lösning på proble-
met.

 7.3. Två personer med nedsatt kognitiv förmåga.
Gruppen består av två personer:

En kvinna, 29 år, lider av psykisk ohälsa, har svårighet att tolka skyltar 
och text. Hon är arbetslös och får sjukersättning från försäkringskassan. 
Kvinnan bor i en särskild boendeform med några andra ungdomar som 
har liknande besvär. På platsen finns det personal som jobbar med dem 
dygnet runt och hjälper när det behövs. 

En kvinna 57 år, har Parkinssons sjukdom som hon har fått för några år 
sedan. Sjukdomen är kronisk, progredierande och har kommit i en kom-
plikationsfas där det förekommer såväl förutsägbara som oförutsägbara 
svängningar av symtom så kallade on-off-perioder. Hon har rörelse-
hämning, skakningar, balansproblem och muskelstelhet. Hon känner sig 
deprimerad och initiativlös. Kvinnan bor med sin make i centrala Umeå. 
Hon är sjukpensionär och har assistent som hjälp. Hennes man, syskon 
och parets barn hjälpas åt för att ta hand om henne. 

Enligt de två personerna som intervjuades är det mycket viktigt med en lätt-
orienterbar miljö med få möjligheter att välja. 

Några bra hjälpmedel är skyltning, vägvisning och områdes kartor komplet-

•

•
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terade med symboler och pik-
togram, som kan hjälpa dem att 
hitta rätt utan att behöva kunna 
läsa bokstäver eller siffror. Även 
riktmärken eller någonting i miljön 
som man lätt lägger på minnet och 
kommer ihåg är nödvändigt för att 
de ska kunna hitta (se bild 84).
De upplever att det är farligt att 
gå längs vägen då det saknas 
skyddsräcke längs körbana och den 
högtrafikerade gatan. Det behövs 
ett räcke längs Västra Esplanaden, 
mellan gångvägen och körbanan 
för att minimera stressen. 

Trånga trottoarer och gångpassager behöver breddas ut och belysas väl. 
Stora folksamlingar på en liten yta som övergångstället eller busshållplatser 
skapar mycket stress hos de här personerna, eftersom de behöver lite mer 
personligt utrymme att vistas på. De har också svårt att röra sig på vägen 
där det förekommer mycket cykeltrafik, eftersom deras förmåga att uppfatta 
snabba förändringar i miljön är mycket begränsad. De tycker att fotgängare 
respektive cyklister ska vara väl åtskilda och färdas på olika banor (se bild 
85).
De tycker att utemiljön är rent förvirrande och vill att den ska utformas så 
att det ska vara enkelt att förstå var man ska gå utan att risk att göra fel. 
De upplever att det är farligt att gå längs vägen då det saknas skyddsräcke 
längs körbanan på en såpass högtrafikerad gata. Det behövs ett räcke längs 
Västra Esplanaden, mellan gångvägen och körbanan för att minimera risken 
att hamna på körbanan och för att minska stressen ( se bild 85). 
I fråga om resor tycker de att det är viktigt med aktuell och lättillgänglig in-
formation på hållplatserna. Den ska presenteras på ett enkelt sätt, där texten 

Bild 84 .Områdeskarta på universitets-
område i Umeå.

Bild  85  är tagen i Boden och illustrerar en bra separering av gång- och cykeltrafik.

och 

bruksanvisningen kompletteras med symboler och piktogram vilka är lätta att 
förstå och tyda utan att behöva vara läskunnig. 
Enligt dem innebär deras funktionsnedsättning att de inte klarar vissa saker på 
egen hand och är i behov av personlig service. De upplever att busspersonalen 
saknar kunskap och utbildning i bemötande av människor med psykisk ohälsa. 
De vill att bussarna ska utrustas med ett kognitivt kommunikationshjälpmedel 
som ska finnas till hands för att underlätta konversation mellan bussförare och 
resenärer som har språksvårigheter.
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Bild 86. Illustrerar en bra informationsskylt på hållplatsen som är kompletterat med 
piktogram, där informationen kan uppfattas av personer med nedsatt kognitiv förmåga 
även utan att läsa texten. 

7.4. Två personer med allergier, överkänslighet och astma.

Representationsgruppen bestående av två personer var:

En kvinna, 68 år, sjukpensionär, f.d. konsult och egen företagare. Hon 
lider av pollenallergi samt är överkänslig mot mögel, starka dofter, rök, 
pälsdjur och damm. Kvinnan bodde tidigare centralt men på grund av 
dålig luft och pollen var hon tvungen att söka en annan bostad utanför 
Umeå, i ett lugnt område med lite biltrafik. 

En man, 56 år, arbetar deltid. Han är också sjukpensionär på deltid och 
får ersättning från försäkringskassan. Han är astmatiker och är allergisk 
mot vissa födoämnen.

Personerna i gruppen talade om behovet att kunna undvika att vara i kontakt 
med allergiframkallande ämnen. Detta kan åstadkommas genom att utfärda 
förbud mot rökning på hållplatser samt vid butiksentréer. Det ska vara ad-
ministrativa påföljder om man bryter mot bestämmelserna och röker ändå. 
Pälsdjur får inte följa med på bussen med undantag för ledarhundar. Längs 
primära stråk ska alla allergiframkallande växter undanröjas. Vägen ska vara 
separerad för gång- och cykeltrafik. Vägunderhållet behöver förbättras. De åt-
gärder som astmatiker tycker är viktiga är bland andra en tidig vårstädning på 
gatorna. Ju tidigare det görs desto bättre blir det. Om sand, grus och fjolårets 
löv skyfflas ihop och körs bort direkt när snön tinar kan personer med astma 
undvika damm- och mögelproblem. Dessutom bör körbanan på en sådan hög-
trafikerad gata som Västra Esplanaden spolas med vatten tidigt på morgonen. 
Detta görs i större städer i andra delar av världen. När partiklar och pollen 
sköljs bort från körbanan blir luften bättre. Om man dessutom subventionerar 
busbiljetter samt inför trängselskatt för personbilar kan dessa åtgärder leda till 
att trafiken minimeras och luftkvaliteten förbättras ytterligare.

•

•
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8.	Slutsatser	och	diskussioner.
8.1.	Rekommenderade	åtgärder	för	Västra	Esplanaden.

Bild	87.	Vägkorsning	mellan	Västra	Esplanaden	och	Kungsgatan.

Enkätundersökningen och djupintervjuerna har visat att majoriteten av de till-
frågade vill att gångpassagerna ska förbättras. De flesta som deltog i undersök-
ningen använder gångstråket längs vägkorsningen mellan Västra Esplanaden 
och Kungsgatan (se bild 87), som är en fortsättningen av gågatan. Kommunen 
har redan påbörjat och gjort ett mycket bra jobb för att tillgänglighetsanpassa 
Kungsgatan. Om Vägverkets åtgärder blir aktuella ska man därför satsa på 
ovan nämnda gångpassage för att på så sätt fortsätta det arbete som kommu-
nen påbörjat. 
För att minimera kostnaderna bör man försöka åtgärda gångpassagen i sam-
band med andra vägarbeten, när både maskiner och personal finns tillgängliga.

Följande föreslagna åtgärder kan förbättra tillgängligheten för funktionshin-
drade:
	 	 8.1.1.		Åtgärder	som	avser	förbättringar	i	miljön	för	
	 	 	 rörelsehindrade	personer:

På gångpassagen ska kantstenen avfasas till 0-nivå på ett sträcka mellan 0,9 
m och 1,0 m där rörelsehindrade personer ska passera gatan.  
Övergångstället ska kompletteras med två knapplådor. En knapplåda ska 
vara i mittrefugen och den andra ska placeras mitt emot knapplådan som 
nyttjas av synskadade personer. Knapplådornas höjd ska anpassas så att det 
blir på rätt avstånd från markytan för rullstolsburna personer. Knapplådans 
utformning ska vara sådan att den inte ställer något krav på finmotorik och 
lätt kan aktiveras.
I mittrefugen ska ett räcke placeras för att skilja fotgängare och cyklister åt.  
Ett räcke är bra för cyklisterna också, eftersom det avgränsar deras körfält 
och skapar ordning på vägen. Cyklisterna kan hålla sig i räcket och behöver 
inte kliva av cykeln medan de väntar på grönt ljus.

	 	 8.1.2.		Åtgärder	som	avser	förbättringar	i	miljön	för	personer	
	 	 	 med	nedsatt	perceptionsförmåga:
En kantsten med 6 till 8 cm höjd samt bra kontraster, minst 0,4 v på NCS skala, 
längs kantstenen mot körbanan kan förbättra orienteringsmöjligheten för perso-
ner med nedsatt syn.
En reglerbar ljudsignal från knapplådan som kan hjälpa synskadade personer att 
hitta gångpassagen. Signalstyrkan ska vara lägre under natten och intensivare 
under dagtid när bullernivån från biltrafiken är hög.
Beroende på var i korsningen knapplådan är placerad ska signalerna vara olika. 
Man ska kunna förstå om man är på väg att korsa Västra Esplanaden eller om 
man förflyttar sig längs en vägkorsning som ligger parallellt med den.
Det behövs bra punktbelysning på båda sidor av gångpassagen, så att den farliga 
delen av gångpassagen där gångvägen korsar körbanan blir väl belyst.

•
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Belysningen ska vara icke bländande och med bra styrkeåtergivning.
Alla grupper av funktionshindrade, även synskadade personer, vill att ”grön tid” 
för fotgängare på gångpassagen ska förlängas. En sådan åtgärd rekommenderas 
dock inte. Med tanke på att olika funktionsnedsättningar innebär olika tider för 
individen att uppfatta ett händelse, börja agera och genomföra förflyttningen, så 
behövs det ofta en längre tid att ta sig över gatan än vad nuvarande ”grön tid” 
erbjuder. Det är dock inte möjligt att ställa en ”grön tid” som  passar för alla. 
Dessutom kan förlängda tider för fotgängare ge upphov till längre bilköer och 
mer utsläpp från bilarna som står på tomgång. 

Vid andra vägkorsningar vill man mycket ogärna stanna i mittrefugen, eftersom 
de är alldelles för korta och smala, vilket ger en känsla av att man står mitt bland 
passerande bilar. I den aktuella vägkorsningen är mittrefugen tillräckligt lång 
och bred både för passage och möte. Man kan känna sig trygg även om man 
hamnar på refugen mellan körfälten när trafiksignalen ändras till rött.
Med tanke på hörselskadade personer bör beläggningsmaterial med bullerdäm-
pande effekt väljas i samband med vägarbeten.

	 	 8.1.3.		Åtgärder	som	avser	förbättringar	i	miljön	för	personer	
	 	 											med	nedsatt	kognitiv	förmåga:

Nära gångpassagen bör det finnas en områdeskarta med detaljerad beskriv-
ning om vad som finns i närheten. Kartan behöver kompletteras med symbo-
ler och piktogram som kan underlätta orienteringen för personer med nedsatt 
kognitiv förmåga.
Gångpassagen bör kontrastmarkeras. Detta förtydligar gaturummet.
Trafiksignalen vid gångpassagen kan med fördel kompletteras med en sym-
boltavla. En ”grön gående gubbe” och en ”röd stående gubbe” som växlar. 
Symboler ”Fotgängare” respektive ”Cyklister” ska målas på gångpassagen 
för att visa vilken sida som ska användas av respektive trafiksslag. 

•

•
•

•

	 8.1.4.			Åtgärder	som	avser	förbättringar	i	miljön	för	astmatiker	och	
	 	 personer	med	överkänslighet:
Astmatiker har problem med pollen och andra allergiframkallande växter. Där-
för skulle de uppskatta åtgärder som minimerar det problemet. Framförallt en 
bättre gräsbekämpning och en tidig vårstädning på gatan kan minska förekom-
sten av pollen, damm och mögel.
 Att avverka alla björkar är kanske att begära för mycket. Umeå är björkarnas 
stad och björkarna är Umeås logga och varumärke, men med tanke på hur 
många människor som kontinuerligt blir sjuka på grund av björkpollen är de 
kanske inte värda att bevaras. Inte till vilket pris som helst. Det är inte prestige 
utan en stor samhällsekonomisk fråga. Är det inte bättre att hitta en kompro-
miss som alla kan nöja sig med? Man kan exempelvis bevara björkarna längs 
sekundärastråk, men avlägsna dem längs primära stråk.
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Att uppskatta vilken effekt en tillgängligare miljö kan ha är svårt. Att veta vil-
ken av de föreslagna åtgärder som kommer att ge störst allmän nytta är nästin-
till omöjligt. Utemiljöns utformning är dock en avgörande faktor i frågan om 
hur funktionshindrade personer kan vistas i och ta del av utemiljön.

En bra belysning kan skapa trygghet och trivsel, inte enbart för funktionshin-
drade personer, utan för alla stadens innevånare. 

En bra belysning och en god ljudmiljö kan hjälpa hörselskadade att vara mer 
delaktiga då det blir möjligt för dem att uppfatta tal och delta i konversationer. 

För rörelsehindrade är det framkomligheten i miljön som är viktigast. För 
utvecklingsstörda och för synskadade är det säkerheten och möjligheterna att 
hitta som kräver särskild eftertanke vid planering av åtgärder. Bra kontraster 
och tydligheten i miljöutformningen brukar underlätta för dessa kategorier. 

I Umeå bor drygt 700 synskadade  personer (enligt SRF). En fjärdedel av dem 
är gravt synskadade och blinda. Nästan 30 % av de som är helt blinda går på 
grund av sin handikapp aldrig ut utan ledsagares hjälp, inte ens i närmiljön. 
Detta går att förändra!
”Gravt synskadade och blinda personer kan klara sig i trafiken utan utomstå-
ende hjälp”. Det påstår en av de gravt synskadade personer som intervjuades. 
Enligt den personen finns det en forskningsstudie i Amerika som genomfördes 
bland 50 frivilliga volontärer, det vill säga helt blinda personer. Experimenten 
gick ut på att personerna blev lämnade ensamma på gatan på en okänd plats i 
Los Angeles och fick sedan själva, utan hjälp, hitta rätt väg och ta sig tillbacka. 
Många människor vågar inte att ta sig ut utan hamnar i ofrivillig isolering på 
grund av en otillgänglig miljö. Om våra gator, hållplatser och information blir 
bättre tillgänglighetsanpassade vågar fler gå ut och göra saker som de inte 
vågat tidigare. Allt beror på personen själv och på hur stora utmaningar denne 
är beredd att ta. 

8.2.	Samhällsekonomiska	vinster	av	några	föreslagna	åtgärder:

En 64 årig medlem i astma- och diabetesföreningarna har skrivit i sin enkät:
  ”Förbättra underhåll, underlätta snöröjning på gator, gång- och cykelvägar 
genom att avlägsna björkar inom centrala staden. Både bil-, gång- och cy-
keltrafik underlättas samt att sandning/isskrappning mm., kan ske snabbt och 
enkelt då det behövs på V. Esplanaden och inom större delen av staden.” 

En sådan enkel åtgärd kan skapa följande samhällsekonomiska vinster:
 - Mindre belastning på akutsjukvård på grund av benbrott, etc, vid 
   fallolyckor.
 - Minskning av sjukvårdsersättningar.
 - Minskning av intäktsbortfall för företag och arbetsgivare.

  - Lägre kostnad för snöröjning och halkbekämpning samt för vårstäd-
ning av gator.

Den negativa miljöpåverkan kan minskas genom att utsläpp från bilar blir 
lägre när alla gatumaskiner inte behöver bromsa, stanna och manövrera mellan 
björkarna. De kommer att göra arbetet snabbare och effektivare. Bilköer och 
väntetider kommer att minska när vägmaskiner inte blockerar vägen för övrig 
trafik vid snöröjning. Dessutom blir antalet resor till och från sjukvårdsinrätt-
ningar färre. Förutom det blir det mindre belastning på reningsverk och alla 
ledningar eftersom det faller färre löv från träden ( Man, 64 år, diabetiker).

Man kan hålla med honom eller argumentera emot. Med det som man kan vara 
helt säker på är att en sådan åtgärd skulle kunna underlätta underhållsarbetet 
för väghållaren. Dessutom kunde ett stort antal människor som bor i Umeå 
vara mer rörliga och allmänt friskare utan björkarna.

Målet med tillgänglighetsarbetet är ”ett samhälle för alla”. Det finns dock inga 
enkla lösningar på hur problemet kan lösas och ibland finns det inte några lös-
ningar alls. Det enda sättet att åstadkomma en tillgängligare miljö är att göra 
inventeringar, sedan lista enkelt avhjälpta hinder och till slut prioritera åtgär-
derna vilka kan göras snabbt och billigt.
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8.3.	Utvärdering	av	metoder.
	 											8.3.1.	Litteraturstudier.
Litteraturstudier ger möjlighet och hjälper till att snabbt få kunskap och för-
ståelse i ämnet gällande tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade 
personer. Eftersom tillgänglighet under de senaste åren varit en stor samhälls-
ekonomisk fråga finns det mycket användbar och intressant litteratur samt 
forskningsmaterial att studera och bekanta sig med. Bland de böcker som varmt 
rekommenderas är i första hand: ”Tillgänglig stad” utgiven av SKL, ”Bygg 
ikapp handikapp” och ”Bygg för alla” av Svensk Byggtjänst, ”Enklare utan 
hinder” av Boverket, Riktlinjer för tillgänglighet och” Riv hindren” utgiven av 
Handisam. Dessa böcker ger möjlighet att överblicka de lagar och rekommen-
dationer som finns, förstå problematiken, se problemlösningar och fördjupa sig 
i ämnet även för de personer som inte har jobbat med eller studerat ämnet förut.
     
    							8.3.2.	Stråkinventering.
Inventering av gångstråk är en bra metod som snabbt kan visa vilka brister som 
finns på allmänna platser. För att kunna genomföra fältinventeringar krävs dock 
barmarkförhållande, viss kunskap i frågor gällande tillgänglighet, rutiner och 
tydliga kriterier för vad som ska mätas, bedömas och hur resultatet ska tolkas. 
Hindren i utemiljön utgörs i huvudsak av brister i detaljutformningen, bland 
annat:
• Höga gångbanekanter och djupa ränndalar etc.
• Ojämn markbeläggning.
• Smala gångbanor eller passager.
• Branta längs- eller tvärlutningar eller avsaknad av ledstänger vid
 branta ramper eller trappor.
• Svårbegriplig utformning som gör det svårt att finna rätt väg.
• Avsaknad av ledstråk eller att beläggningsytor kan uppfattas som
 ledstråk utan att leda till något mål.
• Ingen eller otillräcklig belysning.
• Utsläpp, växtlighet eller liknande längs vägen, som orsakar allergiska
 problem.
• Brister i hållplatsers utformning. SKL, (2005).

Inventeringar kan resultera i ett beslut om att upprätta en tillgänglighetsplan 
för tillgänglighetsåtgärder. Ifall arbetet redan har påbörjats av kommunen, 
väghållaren eller fastighetsägaren och om det redan finns ett övergripande 
handikapprogram kan den nya tillgänglighetsplanen kopplas till det befintliga 
programmet eller planen. Om inventeringarna visar att brister i miljön kräver 
kostsamma och omfattande åtgärder kan det göras en opinionsmätning. Opi-
nionsmättningen kan genomföras genom enkätundersökningar eller intervjuer 
med alla direkt och indirekt berörda aktörer i syftet att inleda en dialog för 
att kunna göra en prioriteringslista för kommande åtgärder.  Avvägningar och 
prioriteringar görs i samråd, i form av öppen dialog, där åtgärderna diskuteras 
utifrån vad som anses dyrt eller billigt, svårt eller enkelt att åtgärda.

 8.3.3.	Enkätundersökning.
Enkätundersökning är en mycket användbar metod som möjliggör insamling 
av stora mängder data, vilken efteråt, i rapportdelen, presenteras och analyse-
ras med hjälp av kompletterande diagram och tabeller. Inkommande svar från 
respondenterna kan direkt läggas och dokumenteras i en Excel tabell som har 
inbyggda funktioner för olika former av direkt analys och filtrering av insam-
lade data. Med hjälp av urvalstabeller sorteras och filtreras data inkommande 
av respondenterna efter vissa urvalskriterier. I varje urvalsfråga kan man tolka 
resultatet genom att bryta ner det i mindre beståndsdelar, baserat exempel-
vis på bakgrundsdata, tillhörighet till en viss åldersgrupp, kön eller så kallad 
dimensionerande förmåga. Slutligen är det möjligt att välja exakt vad som ska 
presenteras i rapporten. Antigen hela undersökningen eller endast några ut-
valda delar.

Att förbereda och genomföra en undersökning innebar dock vissa svårigheter. 
Det krävdes mycket personligt engagemang och resurser. Det var svårt att upp-
skatta tidsåtgången som behövdes för att sätta igång undersökningen och samla 
in tillräckligt många svarsenkäter för att resultatet skulle kunna räknas som tro-
värdigt. Det enklaste sättet att jobba var att välja en stor grupp, exempelvis ett 
företag eller en intresseförening där man ville göra undersökning bland med-
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lemmar eller anställda. Nyckeln till framgången, till en lyckad undersökning 
är om man dessutom får tillgång till medlemmarnas/anställdas persondata: det 
vill säga personens namn, adressetiketter eller en mail-lista. Genom att skriva 
personens namn i den inledande delen kan man få det mer personligt och på så 
sätt få ett högre svarsdeltagande.
Handikappföreningarnas anonymitetspolicy är dock att inte sprida medlem-
marnas persondata. Detta sätter en direkt spärr till möjligheten för en snabb 
och personlig kontakt med medlemmarna. Även möjligheten att jobba med 
påminnelser ifall svaren dröjer blev uteslutet redan från början. Detta resulte-
rade i att man hela tiden var tvungen att jobba genom en tredje person/perso-
ner. Dessa hade inte några befogenheter att fatta egna beslut utan var tvungen 
att höra med sin ordförande, som i vissa fall var svår att nå. Alla brev med frå-
gor angående enkätundersökningen skickades till respektive föreningar, vilka 
sedan vidarebefordrade mailet till sin ordförande för att denne skulle kunna 
fatta beslut om ifall föreningen skulle delta i undersökningen. Det tråkigaste 
var är att man vanligtvis fick höra att ordföranden inte var anträffbar, han/hon 
läste inte mejlet och svarade inte i sin mobiltelefon. Det kunde dröja flera 
veckor innan något besked gavs. 
Det som är viktigt att tänka på när man ska göra liknande undersökningar är 
att:

försöka få möjlighet till ett personligt möte med de intervjuade där man 
själv ska kunna presentera vad man tänker göra och varför. 
skaffa ett formulär som är högst två sidor långt, bestående av korta me-
ningar med enkla formuleringar.
formuläret ska vara testat av personer med funktionsnedsättningar. Det ska 
vara enkelt att fylla i oavsett personens funktionsnedsättning. Texten får 
inte förflyttas i sidled och ska inte innehålla några understrykningar och 
kryssrutor. Det är alltså två olika sätt att tillverka enkäten för tryckt formu-
lär och för blankett via datamedia oavsett om det används hjälpmedel eller 
inte.
Om enkäten ska skickas digitalt med e-post ska enkätens filformat vara 

•

•

•

•

kompatibelt med det hjälpmedel, det dataprogram, personen använder i sin 
dator för att läsa texter. (Exempelvis Daisy som är ett skärmläsningsprogram 
som läser texter för gravt synskadade och blinda personer och som kräver att 
enkäten är utformad i Word. PDF-formatet accepteras inte även om det är bra 
och lätt att skicka med e-post.) 
Enkäten ska lätt kunna anpassas till personens olika funktionsnedsättningar. 
De flesta dataprogram som är anpassade för synskadade personer följer ra-
derna uppifrån och ner. Om man är gravt synskadad eller blind går det inte att 
använda muspekaren och klicka. Det är därför bra att inleda varje fråga med 
ordet ”Fråga” och ”Svar” inför svarsalternativen.
Om man som synsvag kan använda förstoringsprogram går det att leta upp en 
position även i PDF-fil med muspekaren. Då gäller det att förstoringen är rela-
tivt liten och att layouten är mycket konsekvent strukturerad. Dessa synsvaga 
har oftast (om det inte är Retinitis Pigmentosa med inskränkt synfält) inte 
problem med att orientera sig i omgivningar utan mest problem med detaljse-
endet och att läsa. När det är en blandning av öppna frågor och kryssfrågor kan 
det bli svårt att hitta rätt. Om det dessutom innebär att texten flyttar sig då man 
fyller i orsakar det förvirring i strukturen.
Det är bra om man får kontakt med respektive förening och kan fråga dem 
om hur utformning och spridning av enkäten bör göras (detta sker endast ifall 
de visar intresse för att genomföra undersökningen). Till varje förening bör 
enkäten anpassas särskilt för att få ut ett bättre resultat. Det innebär dock att 
resultatet från undersökningen bland olika föreningar blir omöjlig att gemföra 
då man inte direkt kan ställa frågor av samma karaktär.

 				 8.3.4.	Intervjustudier.
Endast 11 personer ställde upp på intervjuer för intervjustudier. Om fler personer 
hade deltagit i undersökningen hade resultatet kunna bli bättre. Metoden fördjupade 
och kompletterade dock de andra metoder som använts i arbetet med att kartlägga 
behov, hinder och möjligheter samt att göra prioriteringar av möjliga åtgärder som 
skulle kunna öka tillgängligheten på Västra Esplanaden i centrala Umeå.

•

•

•

•
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	 	 8.4.	Förslag	på	fortsatt	forskning.

Slutligen kan två frågor lyftas som anses vara intressanta inom samma ämnes-
område. Den ena är gravtsynskadade och blinda personers upplevelse i trafikmil-
jön, deras svårighet att uttrycka sig när de beskriver miljön för andra, samt svå-
righet gällande problemformulering och åtgärdsförslag. Den andra frågan syftar 
mot hur man kan se de ”osynliga” funktionshindrade och hur miljö, information 
samt kommunikativa hjälpmedel kan utformas och förbättras för personer med 
psykisk ohälsa.
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Bilaga	1.	Inventeringsdata.

Vägkorsning Gångpassage Lutningar. Knapplådshöjd. 	Refug.
I	färdriktning I	sidled

V.	Esplanaden	och	Storgatan. Östra	Storgatan 8,0	% 0,4	% 1,02	m;	1,0	m;	1,1	m. 1,17	m	(l)
Västra	Storgatan 4,9	% 1,7	%
V.	Esplanaden 7,3	%	(h)

3,8	%	(v)
3,0	%	(h)
0,5	-	1	%	(v)

1,17	m;	1,08	m;	1,12	m;

V.	Esplanaden	och	Kungsgatan. Östra	V.	Esplanaden 3,4	% 1,4	%
Västra	V.	Esplanaden 3,3	% 0,5	-	1,5	%
Västra	Kungsgatan	(Djurbutiken) 9,1	% 6,4	% På	fotgängarens	sida:

1,2	m;	1,3	m;	1,3	m;
På	cyklisternas	sida:
1,27;	1,4	m;	1,06	;

V.	Esplanaden	och	Skolgatan. Norra	V.	Esplanaden 7,5	%	(h),	
3,3	%	(v)

4,4	%	(h)
2,6	%	(v)

1,07	m	1,23	m	1,13	m 1,22	m	(l)

Södra	V.	Esplanaden 9,8	%	(h)
5,4	%	(v)

4,7	%	(h)
0,5	-	2,1	%	(v)

1,05	m;	1,02	m;	1,18	m; 1,22,	1,18	m	(l)

Östra	Skolgatan 7,9	%		(h)
5,8	-	6,4	%	(v)

3,8	%	(h)
4,2	-	5,7	%	(v)

1,0	m	1,09	m	0,93	m
En	knapp	felvänd

1,66	m	och	1,55	
m	(l)

Västra	Skolgatan 6,9	%	(h)
7,2	-	8,5	%	(v)

3,3	%	(h)
11	%	(v)

1,05	m;	1,07	m;	1,01	m 1,4	m	(b)

V.	Esplanaden/Norrlandsgatan/
Ridvägen

Norra	V.	Esplanaden 3,2	%	(h)
3,2	%	(v)

1,4	-2,6	%	(h)
2,9	%	(v)

1,07	m;	1,23	m;	1,13	m; 1,22	m;	1,24	m;

Södra	V.	Esplanaden 8,8	%	(h)
Överstiger	ej	(v)

5,9	%	(h)
Överstiger	ej	(v)

Ridvägen	(västra	sida	) 10,5	%	(h)
		7,2	%	(v)

6,4	%	(h)
0,1-0,9	%	(v)

1,13	m;	1,12	m;	1,16	m; 1,18	/1,21	m

Norrlandsgatan	(östra	sida) 11,4	-15	%	(h)
5,7	-7,4	%	(v)

7,9	%	(h)
2,0	-3,4	%	(v)

1,05	m	;1,07	m;	1,09	m;	 1,05	m

Tabell 1.
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   Hej!  

Mitt namn är Albina Lindgren och jag studerar Civilingenjör Arkitektur 
vid Luleå Tekniska Universitet med inriktning mot stadsplanering. Jag 
har just avslutat min 7-månaderspraktik hos Vägverket i Luleå. Under 
min praktik var jag involverad i projektet ”Tillgänglig kollektivtrafik” 
och gjorde inventeringar av busshållplatser på statliga vägar i Region 
Norr, d.v.s. i Norrbotten och Västerbotten. Dessutom har jag gjort inven-
teringar på viktiga gångstråk i regionens större städer. Syftet med in-
venteringarna var att identifiera enkelt avhjälpta hinder samt presentera 
lösningsförslag för att åtgärda dem.

Jag har påbörjat mitt examensarbete, ”Enkelt avhjälpta hinder från 
inventering till åtgärd”, som jag gör åt Vägverket Region Norr. Arbetet 
har sin utgångspunkt i de tillgänglighetsinventeringar jag gjort i centrala 
Umeå och har som mål att utreda var bristerna är som störst och hur de 
åtgärdas på bästa sätt.
 
För att göra rätt från början och få ett bra underlag för planeringsarbetet 
vill Vägverket skapa en dialog med de kundgrupper som är i stort behov 
av lättillgänglig och trafiksäker miljö. De behöver veta vilka behov dessa 
kundgrupper har och deras prioriteringar när det gäller åtgärder. Tanken 
är att starta dialogen genom en enkätundersökning bland dem som bor 
i eller vistas i Umeå, för att sedan kunna ta dialogen vidare. Undersök-
ningen kan klarlägga och sammanfatta vilka åtgärder som ska prioriteras 
för att kunderna ska få en så bra trafikmiljö som möjligt. 

Era medlemmar utgör en mycket viktig kundgrupp och för att komma i 
kontakt med den behöver jag Er hjälp. Jag hoppas kunna nå ut till medlem-
marna i Er organisation, och med enkätundersökningen ge medlemmarna en 
inledande möjlighet att delta i dialogen och kunna påverka planeringsarbetet 
för kommande åtgärder. 

Kan Ni hjälpa mig att nå ut med enkäten till medlemmarna i Er organisa-
tion? 
 
Jag vore tacksam om Ni kunde ge mig ett besked så snart som möjligt, dock 
hels senast den 10 mars. Jag svarar naturligtvis gärna på frågor och vid 
intresse finns det även möjlighet för mig att komma ned till Umeå och pre-
sentera resultaten av de inventeringar jag gjort hittills och för att berätta de 
åtgärder jag föreslagit. Det går att nå mig via telefon eller e-post, både för att 
få svar på frågor och för att få enkäten utskickad. 

Tack på förhand!
Med Vänliga Hälsningar

albina Lindgren

E-post:      albina.lindgren@vv.se
Telefon:    070-225 39 01
ADRESS: Region Norr

          Box 809,  971 25 Luleå
          Sundsbacken 2 - 4 

Bilaga	2.	”Brev	till	handikapporganisationer”.
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Bilaga	3”	Brev	till	medlemmar”.

   Hej!  

Mitt namn är Albina Lindgren och jag studerar Civilingenjör Arkitektur 
vid Luleå Tekniska Universitet med inriktning mot stadsplanering. 

Jag har just avslutat min 7- månaderspraktik hos Vägverket i Luleå och 
påbörjat mitt examensarbete som handlar om enkelt avhjälpta hinder 
i centrala Umeå. Jag vill utreda var bristerna är som störst och hur de 
åtgärdas på bästa sätt. 

För att göra rätt från början och få ett bra underlag för planeringsarbetet 
vill Vägverket skapa en dialog med de kundgrupper som är i stort behov 
av lättillgänglig och trafiksäker miljö. Jag vill utreda vilka behov dessa 
kundgrupper har och vad de tycker är viktigast att åtgärda. Tanken är att 
starta dialogen genom en enkätundersökning bland dem som bor i eller 
vistas i Umeå, för att sedan kunna ta dialogen vidare. Undersökningen 
kan klarlägga och sammanfatta vilka åtgärder som ska prioriteras för att 
kunderna ska få en så bra trafikmiljö som möjligt.

Din åsikt därför är mycket viktig och vi vill veta vad du tycker. Med hjälp 
av enkätundersökningen har du möjlighet att delta i dialogen och kunna 
påverka planeringsarbetet för kommande åtgärder. 
Jag vore mycket tacksam om ni tog Er tid att besvara enkäten och skicka 
till mig så snart som möjligt.
 

Om Du /Ni har några frågor och vill att jag ska kontakta Dig/Er, fyll i något 
av följande alternativ:

Telefon___________mobil_________________e-post_________

Tack	för	din	medverkan!

      Albina Lindgren

E-post:      albina.lindgren@vv.se
Telefon:    070-225 39 01
ADRESS: Region Norr
                  Box 809,  971 25 Luleå
                  Sundsbacken 2 - 4
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Fråga	1.	Är	du	en	man	eller	en	kvinna?  
 Svarsalternativ:
 Jag är en man.        Jag är en kvinna.

Fråga	2:	Hur	gammal	är	du? 

Fråga	3:	Hur	är	din	familjesituation?  
 Svarsalternativ:
  Jag är gift eller sambo.   Jag är ensamstående med barn.
 Jag är singel.            Jag är separerad.

Fråga	4:	Vilket	förbund	eller	handikappförening	är	du	medlem	i?	
 
Fråga	5:	Vad	är	din	sysselsättning? 
 Svarsalternativ:
 Jag är studerande.       Jag är arbetssökande.
      Jag jobbar heltid.        Jag jobbar deltid. 
 Jag är sjukpensionerad.   Jag är företagare.       
        Jag är pensionerad.                  Jag är föräldraledig.   
             
Fråga	6.	Har	du	någon	form	av	funktionsnedsättning? 
 Svarsalternativ:
 Jag har inga funktionsnedsättningar. 
      Jag är rörelsehindrad. 
        Jag är rullstolsburen. 
        Jag har balansproblem.  
        Jag går med rullator
       Jag går med hjälp av kryckor.
        Jag går med käpp.        
        Jag är rörelsehindrad och har andra funktionsnedsättningar.
 Jag är synsvag. 

       Jag är gravt synskadat/  blind.
       Jag har flera andra funktionsnedsättningar förutom synskada.                  
       Jag har nedsatt hörsel.
       Jag är döv.          
       Jag är dövblind. 
       Jag har flera andra funktionsnedsättningar förutom nedsatt hörsel.
         
         Jag har pollenallergi, astma, överkänslighet.
        Flera andra funktionsnedsättningar förutom astma, överkänslighet.
        
         Jag har nedsatt förmåga att läsa.
        Jag har nedsatt förmåga att förstå skyltar eller text.
        Jag har nedsatt förmåga att orientera mig.

Fråga	7.	Om	du	har	några	funktionsnedsättningar,	hur	påverkar	
	 de	dina	möjligheter	till	resor	eller	till	utomhusvistelse?
	 Svarsalternativ:
 Jag har inga svårigheter att resa eller förflytta mig på egen hand.
 Jag avstår från resa eller utomhusvistelse.
 Jag känner mig osäkert i trafikmiljö.
 Jag är i behov av assistans, ledsagare, färdtjänst eller annan hjälp.
 Jag har stora svårigheter att förflytta mig på egen hand.

Fråga	8:	Hur	ofta	är	du	i	Umeå?		
	 Svarsalternativ:
      Jag har aldrig varit i Umeå.
 Jag är i Umeå 2-3 gånger i vecka. 
      Jag är i Umeå några gånger om året.   
      Jag är i Umeå 4-5 dagar i veckan.
 Jag är i Umeå några veckor om året.  
  Jag bor i Umeå.

Bilaga	4.	Enkät.Enkätundersökning			”Enkelt	avhjälpta	hinder”.
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							Fråga	9:	Om	du	behöver	passera	Västra	Esplanaden	vilket	gångstråk		
	 	 använder	du	oftast?	
	 Svarsalternativ:
 Korsning mellan Västra Esplanaden och Storgatan.
 Korsning mellan Västra Esplanaden och Kungsgatan.
 Korsning mellan Västra Esplanaden och Skolgatan.
 Planskild korsning/gångtunnel mellan Västra Esplanaden och Nygatan.
 Korsning mellan Västra Esplanaden och Västra Norrlandsgatan.
 Det beror på ärende vilket jag måste utgöra.

Fråga 9. Vilka brister i miljön finns det på Västra Esplanaden som du har  
	 lagt	märke	till?																																								
	 Svarsalternativ	”Övergångställen”.

 Det växlar för snabb till rött på övergångstället.
 Mittrefugen på övergångstället är för smal. 
 Mittrefugen på övergångstället är för kort. 
 Ljudsignalen som ska hjälpa mig att hitta övergångstället är för svag.
 Riktningsgivande ledstråk mot övergångstället är bristfälligt.
 Det saknas knapplåda på övergångstället.
 Knapplådan är felplacerad.
 Det saknas riktningsgivare på knapplådan. 
 Rampen mot övergångstället lutar för mycket i färdriktning. 
 Rampen mot övergångstället lutar för mycket i sidled. 
 Det saknas kantsten som kan hjälpa mig att ta ut rätt riktning.
 Kantstenshöjden är för hög där jag behöver passera med rullstolen.
 Bristfällig eller för svag belysning.
        

Svarsalternativ  ”Trottoar/Gångväg”. 
 Markbeläggningen på gångvägen är ojämn.
 Det saknas sammanhängande ledstråk på gångvägen.
 Det saknas taktilt och visuellt ledstråk.
 Det saknas riktningsgivande ledstråk, valplattor samt varningsytor.
 Det bildas vattensamlingar på gångvägen.
 Lutningen i färdriktning är för brant.
 Lutningen i sidled är för stor.
 Det är dåligt luftkvalitet. 
 Det är för hög bullernivå. 
 Det är för mycket tung trafik
 Dålig skyltning, avsaknad av symboler.

  Om det finns andra brister som inte finns på listan skriv gärna här:   
  Svarsalternativ	”Busshållplats”
 Det saknas hållplatsskylt.
 Det saknas aktuella tidtabeller.
 Det saknas kontraster.
 Det saknas symbol ”Förbjud mot pälsdjur” i väntkuren.
 Det saknas symbol ”Rökfritt”.
      Om det finns några andra brister som inte finns på listan som du vill   
						tala	om	skriv	gärna	nedanför:

Fråga	10.	Vilka	är	största	hindren	för	dig	när	du	ska	åka	kollektivt? 
 Svarsalternativ:	

Det största hindret för mig är avsaknad av information om busstider.
Det största hindret för mig avgaser från biltrafiken.
Det största hindret för mig rökning på hållplatsen.
Det största hindret för mig parfymer och andra starka dofter.
Det största hindret för mig pälsdjur som följer resenärerna.
Det största hindret för mig bristfällig och otillgänglig miljö.
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Fråga	12.	Vad	tycker	du	är	viktigast	att	åtgärda	i	första	hand	på	Västra		 	
 Esplanaden om du fick välja? Sätt kryss vid de alternativen du
		 tycker	ska	åtgärdas	i	första	hand.
	 Svarsalternativ:
 Väl utformat övergångställe.
 Bra skyltning och vägvisning.
 Bättre belysning.
 Bra kontraster i markbeläggningen.
 Jämn markbeläggning. 
 Buller - reducerande åtgärder.
 Taktilt och visuellt ledstråk på gångvägen.
 Riktningsgivande ledstråk mot övergångstället.
 Sittbänkar längs gångvägen.
 Gräsbekämpning.
 Bättre underhåll.
 Något annat som saknas på den listan? Skriv gärna själv nedanför:

Fråga	13:	Vad	tycker	du	behöver	förbättras	och	göras	för	att	det
		 ska	vara	tillgängligt	för	dig?	Skriv	gärna	ditt	svar	nedanför.

 Tack	för	din	medverkan!

 Spara dokument och skicka svaret med e-posten
  till: albina.lindgren@vv.se

När vi är klara med undersökningen kan resultatet skickas till respektive 
förening i fall intresset finns.
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Enkätundersökning.
Fråga	1:	Är	du	en	man	eller	en	kvinna?___________________________________________________________

Totalt har enkäten besvarats av 574 personer. Av de 574 enkäterna har 
34 stycken, 5,9 %,  sorterats bort. Bland de 34 enkäterna var 13 stycken 
felaktigt ifyllda och  resterande 21 stycken skickades efter sista ”stoppda-
tumet”. Det resultat som presenteras nedan baseras på 530 svarsenkäter. 
Bland dem var 182 män och 348 kvinnor. 
För att kunna dra slutsatser och se skillnad på hur män och kvinnor be-
svarat frågorna bör resultatet analyseras från lika många enkätsvar in-
kommande från män och kvinnor. Eftersom kvinnorna var mer aktiva 
i undersökningen och betydligt fler kvinnor än män besvarade enkäten 
analyserades svaren procentuellt bland män och bland kvinnor.

Diagram 1. Könsfördelning.

Diagram 2. Åldersfördelning bland män.
Diagram 3. Åldersfördelning bland kvinnor.

Fråga	2:	Hur	gammal	är	du?___________________________________________________________________ 

Diagram 2 visar åldersfördelningen bland män som besvarat enkäten. I jäm-
förelse med kvinnor, tillhör fler män, procentuell, ålderskategorin mellan 65 
och 85 år. I ålderskategorin mellan 51 till 65 år är nästan lika många män och 
kvinnor respondenter.

Diagram 3 visar åldersfördelningen bland kvinnor som besvarat enkäten. I 
jämförelse med män har fler kvinnor från de yngre kategorierna deltagit i 
enkätundersökningen. 
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Könsfördelning bland respondenter.
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11%

38%
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Åldersfördelning bland män.

Mellan 0 - 19     - 3 pers., 1,64 %.

Mellan 20 till 35 - 15 pers., 8,24 %.

Mellan 36 till 50 - 21 pers., 11,54%.

Mellan 51 till 65 - 69 pers., 37,9 %.

Mellan 65 till 85 - 62 pers., 34,07%.

86 år och äldre  - 12 pers., 6,59%.
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Åldersfördelning bland kvinnor.
Mellan 0 - 19     - 8 pers., 2,29 %.

Mellan 20 till 35 - 42 pers., 12,07%.

Mellan 36 till 50 - 54 pers., 15,52%.

Mellan 51 till 65 -128 pers., 36,78%.

Mellan 65 till 85 - 87 pers., 25 %.

86 år och äldre - 29 pers., 8,33%.

Bilaga	5.	Enkätsundersökning.
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Fråga 3: Hur är din familjesituation?

Diagram 4. Familjesituation bland män. Diagram 5. Familjesituation bland kvinnor.

Bland män som besvarat enkäten är den procentuella andelen ensamstående 
med hemmavarande barn upp till 19 år högre än bland kvinnor.

I jämförelse med män bor kvinnor i större utsträckning i parförhållanden. 
Bland kvinnor är 48 %, jämfört med 43 % bland män av alla tillfrågade, gifta 
eller sambor. 

Fråga 4: Vilket förbund eller handikappförening är du medlem i ?

Fler kvinnor, 69 % av alla respondenter, jämfört med män, där siffran ligger på 
58 %,  har medlemskap i endast en handikappförening. 

Jämfört med kvinnor, (7 % ) det är dubbel så många män (15 %) som har 
medlemskap i två handikappföreningar. 

Diagram 6. Medlemskap i handikappföreningar bland män. Diagram 7. Medlemskap i handikappföreningar bland kvinnor.
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Medlemskap i handikappföreningar 
bland män.

ej besvarat (25 pers., 14%)
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två föreningar ( 27 pers., 15%)
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fyra föreningar (6 pers., 3 %)
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Medlemskap i handikappföreningar  bland 
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ej besvarat (25 pers., 6 %)

en förening ( 237 pers.,69 %)

två föreningar ( 24 pers.,7 %)

tre föreningar ( 48 pers.,  14%)

fyra föreningar ( 9 pers.,  3 %)

fem föreningar ( 5 pers.,  1%)
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Separerad (41 pers., 23 %).
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Bor med föräldrar, syskon ( 8 pers., 2 %).

Singel (60 pers., 17 %).

Ensamstående med barn (29 pers.,  8 %).

Gift eller sambo ( 164 pers., 48 %).        

Separerad   ( 85 pers., 25 %).
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Fråga	6.	Har	du	någon	form	av	funktionsnedsättning?________________

10 män har lämnat frågan obesvarad. 136 män har en 
eller flera funktionsnedsättningar. 36 män har markerat 
alternativet att de inte har några funktionsnedsättning-
ar. Det är något missvisande. Eftersom det bland dessa 
36 män som svarat att de ”inte har några funktionsned-
sättningar” även finns:

 7 personer som besväras av astma.
 4 personer som har nedsatt hörsel och 3 av dem 
använder hörselapparaten. 
3 personer som har synnedsättningar, 2 av dem på 
grund av diabetes.
1 man som har Bechterew sjukdom och använder 
rullstol ibland.

•
•

•

•

241  kvinnliga respondenter har en eller 
flera funktionsnedsättning. Trots att 136 
kvinnor svarat att inte har några funktions-
nedsättningar finns det bland dem:

6 kvinnor som går med käpp eller an-
vänder rullator ibland.
5 kvinnor som använder färdtjänst. 
31 kvinnor som besväras av astma.
2 kvinnor som lider av mental ohälsa.
6 stycken som har nedsatt syn och 3 
kvinnor som har dålig balans p.g.a 
diabetes. 
3 kvinnor har dessutom tinitus.

•

•
•
•
•

•

Diagram 10. Andel män och kvinnor med eller utan några 
funktionsnedsättningar.

Fråga	5:	Vad	är	din	sysselsättning?____________

Diagram 8. Huvudsaklig sysselsättning bland män. Diagram 9. Huvudsaklig sysselsättning bland kvinnor.

Av de manliga respondenterna har 9 personer inte markerad något svarsal-
ternativ. Den största skillnaden är att bland män finns det fler företagare och 
fler ålderspensionerade än bland kvinnor. Däremot är andelen sjukpensione-
rade lägre bland män än bland kvinnor.

Av de kvinnliga respondenterna är det 11 personer som inte har markerad 
något svarsalternativ. Jämfört med män är det fler kvinnor som jobbar hel- 
eller deltid. Dessutom är arbetslösheten högre bland kvinnor än bland män. 
Bland kvinnor finns fler studerande och föräldralediga än bland män. 
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Sysselsättning bland män.

Studerande ( 7 pers., 4 %).     

Arbetssökande ( 24 pers., 16 %).

Heltid arbetande (41 pers., 24 %).  

Deltid arbetande (12 pers., 7 %).

Sjukpensioner (27 pers., 15 %).

Företagare (7 pers., 4%).       

Pensioner ( 41 pers., 24 %).                                                                  

Föräldraledig  (2 pers., 1 %).   

Deltid arbetande och sjukpensioner ( 12 pers., 4 %).
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Sysslelsättning bland kvinnor. 
Studerande (11 pers., 2 %).  .     

Arbetssökande ( 18 pers., 13 %).

Heltid arbetande (102 pers., 30 %).  

Deltid arbetande (49 pers., 15 %).

Sjukpensionerad, heltid (68 pers., 18 %).

Företagare (3 pers., 1 %).       

Pensioner ( 59 pers., 18 %).                                                               

Föräldraledig (6 pers., 2 %).   

Deltid arbetande och sjukpensioner (21 pers., 6 %).
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Diagram 11. Andel rörelsehindrade män. Diagram 12. Andel rörelsehindrade kvinnor.

Fler män än kvinnor har andra funktionsnedsättningar förutom rörelsehin-
der. Resultatet kan förklaras med att fler män än kvinnor tillhör ålderskate-
gorin mellan 65 till 85 år. Dessutom har fler män än kvinnor åldersrelaterad 
diabetes. Förutom nedsatt syn orsakar diabetes rörelsehinder och andra 
funktionsnedsättningar hos de drabbade.

I jämförelse med män har fler kvinnor enbart någon form av rörelsehinder. 
Kvinnor går med käpp och kryckor i mindre utsträckning än män. Däremot 
använder fler kvinnor än män rullstol och rullator som hjälpmedel vid för-
flyttningar. Procentuellt fler kvinnor än män har problem med balansen.

         Kategorier. Män. Kvinnor.

Funktionsnedsättning
Antal personer, st. % av alla män. Antal personer, st. % av alla kvinnor.

Rörelsehindrad 37 20,0 % 79 22,7 %
Rullstolsburen 14 7,7 % 31   8,9 %
Balansproblem 13 7,0 % 38   8,0 %
Går med rullator 19 10,0 % 41 12,0 %
Går med kryckor 11   6,0 % 19   5,5 %
Går med käpp 17   9,0 % 14   4,0 %
Rörelse- och funktionshindrad. 22   12,0 % 37 10,6 %

Tabell 1. Resultat jämförelse bland personer med rörelsehinder.
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Andel rörelsehindrade kvinnor.
Rörelsehindrad.
Rullstolsburen.
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Går med rullator.
Går med kryckor.
Går med käpp.        
Rörelse- och funktionshindrad.
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Diagram 13. Andel synskadade män. Diagram 14. Andel synskadade kvinnor.

Bland män har inga enkäter inkommit av dövblinda personer. Bland de 
manliga respondenterna har 39 personer nedsatt syn, 9 personer är dessutom 
gravt synskadade eller blinda, 7 personer har andra funktionsnedsättningar 
förutom synskada.

Bland kvinnor har inga enkäter inkommit från dövblinda personer. Jäm-
fört med män är fler kvinnor synsvaga, gravt synskadade eller helt blinda. 
Nästan 10 % av alla kvinnor har andra funktionsnedsättningar förutom 
synskada. 

Diagram 15. Andel hörselskadade män. Diagram 16. Andel hörselskadade kvinnor.

23 män, 12,6 % av alla manliga respondenter, har hörselskada. En av dem 
som besvarade enkäten är helt döv. 19 personer, 10 %, av alla som besva-
rade frågan har andra funktionsnedsättningar förutom nedsatt hörsel. 

Bland kvinnorna har 19 personer nedsatt hörsel, 2 personer är dessutom helt 
döva. Andra funktionsnedsättningar förutom hörselskada har 16 personer. 
Varken bland kvinnor eller män har enkäten besvarats av dövblinda personer.
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Diagram 19. Andel astmatiker och allergiker bland män. Diagram 20. Andel astmatiker och allergiker bland kvinnor.

47

12
5

0
10
20
30
40
50

Andel män med överkänslighet.
Pollenallergiker, 
astmatiker. överkänsliga.
Överkänslighet och andra 
funktionsnedsättningar.
Elkänsliga.

114

36
2

0
20
40
60
80

100
120

Andel kvinnor med överkänslighet.
Pollenallergiker, astmatiker. 
överkänsliga.
Överkänslighet och andra 
funktoonsnedsättningar.
Elkänsliga.

Bland kvinnor finns det fler astmatiker, allergiker samt personer med över-
känslighet än bland män. 

Bland män, finns det fler personer som har flera andra funktionsnedsätt-
ningar förutom astma och överkänslighet. Trots att handikappföreningen 
för el-överkänsliga inte har deltagit i enkätundersökningen har enkäter 
inkommit även från män med el-överkänslighet, som har fått enkäten från 
andra handikappföreningar som de har medlemskap i. Bland män finns 
det fler personer med el-känslighet är bland kvinnor. 

Diagram 17. Andel män med nedsatt kognitiv förmåga. Diagram 18. Andel kvinnor med nedsatt kognitiv förmåga.
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Andel kvinnor med nedsatt kognitiv förmåga. 
Nedsatt förmåga att läsa.

Nedsatt förmåga att förstå skyltar eller text.

Nedsatt förmåga att orientera sig.

Stresskänslig.

Bland kvinnor är det dubbel så många personer som är känsliga mot 
stress i jämförelse med män. Bland kvinnor finner man fler dyslektiker 
(personer med läs- och skrivsvårigheter) än bland män.

I jämförelse med kvinnor finns det fler manliga respondenter som har 
nedsatt förmåga att orientera sig och förstå skyltar.
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Diagram 21 Funktionsnedsättningarnas inverkan på individens resor och utomhusvistelse.

Fråga 7. Om du har några funktionsnedsättningar, hur påverkar de dina möjligheter till resor eller utomhusvistelse?

Diagram 21 visar resultatjämförelse på hur funk-
tionsnedsättningar påverkar individens möjlighet 
till resor bland män och kvinnor.
Bland kvinnor har 43 %  av alla respondenter 
inga svårigheter att förflytta sig på egen hand 
jämfört med 40 % bland män. Ungefär lika 
många män som kvinnor känner sig osäker i 
trafikmiljön. De  som behöver hjälp ibland är un-
gefär lika många bland män som bland kvinnor. 
Fler män än kvinnor avstår från resa p.g.a sina 
funktionsnedsättningar. Bland män finns det fler 
som är i behov av assistans, ledsagare, färdtjänst 
eller en annan hjälp.

Kategorier. Män Kvinnor
Antal män. %, av alla män. Antal kvinnor. % av alla kvinnor.

Ej besvarat frågan. ��   7,0 %   ��   9,0 %
Inga svårigheter att resa eller förflytta mig på egen hand. 7� 40,0 % ��9 43,0 %
Avstår från resa eller utomhusvistelse. �� 13,0 %   �� 10,0 %
Känner mig osäkert i trafikmiljö. �9 10,0 %   ��  9,0 %
Behöver assistans, ledsagare, färdtjänst eller annan hjälp. �9 27,0 %   �� 12,0 %
Stora svårigheter att förflytta mig på egen hand. ��   6,0 %   �� 12,0 %
Behöver hjälp ibland. 7  4,0 %   ��   4,0 %

Tabell 2 visar hur funktionsnedsättningar påverkar individens möjlighet till resor eller utomhusvistelse.
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Fråga	8:	Hur	ofta	är	du	i	Umeå	?

5%
9%

4%

31%

7%

44%

Andel boende och besökande bland män. 

Jag har aldrig varit i Umeå  (9 pers., 5 %).

Jag är i Umeå 2-3 gånger i vecka (17 pers., 9%).

Jag är i Umeå några gånger om året ( 8 pers., 4 %).   

Jag är i Umeå 4-5 dagar i veckan ( 57 pers., 32 %).

Jag är i Umeå några veckor om året (12 pers., 6 %).  

Jag bor i Umeå ( 79 per., 44 %).
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Andel boende och besökande bland kvinnor.

Jag har aldrig varit i Umeå ( 9 pers., 2 %).

Jag är i Umeå 2-3 gånger i vecka ( 17 pers., 11 %).

Jag är i Umeå några gånger om året ( 14 pers., 4 %).   

Jag är i Umeå 4-5 dagar i veckan (122 pers., 35 %).

Jag är i Umeå några veckor om året ( 24 pers., 7 %).  

Jag bor i Umeå ( 142 pers., 41 %).

Diagram 22. Andel boende och besökande bland män. Diagram 23. Andel boende och besökande bland kvinnor.
Bland män som besvarat enkäten är det 153 personer som permanent bor 
eller jobbar i Umeå. Detta motsvarar 85 % av alla respondenter bland män.

Bland kvinnor som besvarat enkäten är det 281 som permanent bor eller 
jobbar i Umeå. Detta motsvarar 87 % av alla respondenter bland kvinnor. 
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Gångstråk som används mest bland män.
Västra Esplanaden och Storgatan ( 14 pers., 8 %).

Västra Esplanaden och Kungsgatan( 86 pers, 47 %).

Västra Esplanaden och Skolgatan (27 pers., 15 %).

Västra Esplanaden och Nygatan (39 pers., 21 %).

Västra Esplanaden och V. Norrlandsgatan ( 7 pers., 4 %).

Det beror på ärende ( 9 pers., 5 %).
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Gångstråk som används mest bland kvinnor.
Västra Esplanaden och Storgatan ( 35 pers., 10 %).

Västra Esplanaden och Kungsgatan ( 231 pers., 66 %).

Västra Esplanaden och Skolgatan (21 pers.,  6 %).

Västra Esplanaden och Nygatan ( 44 pers., 13 %).

Västra Esplanaden och V. Norrlandsgatan (7 per., 2 %).

Det beror på ärende ( 10 pers., 3 %).

Fråga	9:	Om	du	behöver	passera	Västra	Esplanaden	vilken	vägkorsning	använder	du	mest	?

Kvinnor använder vägkorsningen  V. Esplanaden och Kungsgatan oftare än män, 
66 % jämfört med män där andelen endast är 47 %. Detta kan förklaras av att 
kvinnor upplever Kungsgatan som en trygg gata i jämförelse med andra gator. Den 
är till stor del tillgänglighetsanpassad och välbelyst, ligger centralt och har nära till 
allt. Dessutom är mängder av små butiker som kvinnor besöker i större utsträck-
ning än män placerade på Kungsgatan.

Bland män används fortsättningen på gågatan, vägkorsningen mellan V. 
Esplanaden och Kungsgatan oftare än alla andra vägkorsningar när man 
behöver passera gatan. Det näst mest använda stråket är den planskilda 
vägkorsningen mellan V. Esplanaden  och Nygatan. Den korsningen an-
vänder män i större utsträckning än kvinnor. Framförallt de män som är 
rullstolsburna.

Diagram 24. Mest använda vägkorsningar bland män. Diagram 25. Mest använda vägkorsningar bland kvinnor.
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Fråga 10. Vilka brister finns det som du har lagt märke till  på Västra Esplanaden?

  Svarsalternativ ”Övergångställen” Män  Kvinnor
 Antal svar %. Antal svar  %

Grön signal för fotgängare är för kort. �0 22 % ��7 34 %
Mittrefugen på övergångstället är för smal. �7 15 %  �� 9 %

Mittrefugen på övergångstället är för kort. �� 7 %  �8 8 %
Ljudsignalen som ska hjälpa mig att hitta övergångstället är för svag. �9 10 %  �8 11 %
Riktningsgivande ledstråk mot övergångstället är bristfälligt. �� 13 %  �7 13,5 %
Det saknas knapplåda på övergångstället. 8 4 %  �9 8 %
Knapplådan är felplacerad. �� 12 %  �7 7,5 %
Det saknas riktningsgivande pil på knapplådan. �7 9 %  �9 5 %
Rampen mot övergångstället lutar för mycket i färdriktning. �� 25 %  69 20 %
Rampen mot övergångstället lutar för mycket i sidled. �9 16 %  �� 13 %
Det saknas kantsten som kan hjälpa mig att ta ut rätt riktning. �� 6 %  �� 9 %
Kantstenshöjden är för hög där jag behöver passera med rullstol. �� 19 %  �� 10 %
Allmän belysning är bristfällig. �� 23 % �88 54 %

Tabell 3. Resultatjämförelse mellan mäns och kvinnors svar om vilka brister det finns på övergångställen efter Västra Esplanaden.

Fler män än kvinnor tycker att kantstenen är för hög där de behöver pas-
sera gatan med rullstol eller med rullator. 
Fler män än kvinnor har påpekat att knapplådan på övergångställen är fel-
placerad eller saknar riktningsgivare, däremot har dubbel så många kvin-
nor märkt att knapplådan saknas på vissa ställen av gångpassager. 
  Jämfört med kvinnor, tycker fler män att mittrefugerna är för smala och 
ramperna mot gångpassagen är för branta i färdriktning. 
Andra brister som män har lagt märke till är bland annat att :

På grund av bristfällig snöröjning, vintertid, bildas det 1 till 3 dm höga 
kanter av is och snö vid körbanans kant vid övergångstället som är 
svårtpasserat.
Det är svårt att komma åt knapplådan när man har rullator eller rullstol 
med sig p.g.a snövallar.
Stora vattenpölar bildas vid övergångstället när det tinar eller regnar.

•

•

•

Den största skillnaden mellan mäns och kvinnors svar angående brister på 
gångpassagen är att nästan dubbel så många kvinnor, hela 54 %  av alla 
respondenter, upplever att belysningen är för svag, speciellt under vinterns 
mörka halvår. De som framförallt tycker att belysningen bör vara bättre är 
kvinnor med synskada och rörelsehinder. Resultatet kan förklaras med att 
kvinnorna i större utsträckning förknippar en bra allmän belysning med  
personlig säkerhet och trygghet både den upplevda och den faktiska. 
Fler kvinnor än män, 34 %, respektive  22 %, tycker att grön signal för 
fotgängare på övergångställen är för kort och bör förlängas. 
Bland andra brister som kvinnor noterade är bland annat att:

Det saknas symbol eller hänvisning till på vilken sida av gångpassagen 
fotgängare, respektive cyklister ska färdas.
Gatorna är för trånga för att det ska vara tillåtet att blanda gång- och 
cykeltrafiken.

•

•
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SvarSalternativ ”trottoar/ gångväg”.
Män. Kvinnor.

Antal svar %. Antal svar % .
Det är ojämn markbeläggning. �� 28 % 9� 27 %
Det saknas ett sammanhängande, naturligt ledstråk. �8 10 % �� 6 %
Riktningsgivande ledstråk är bristfälligt. �� 13 % �� 10 %
Det bildas vattenpölar på gångytan. �7 20 % �7 16 %
Lutningen i färdriktning är för brant. �� 13 % �9 17 %
Lutningen i sidled är för stor. �7 26 % 70 20 %
Det är dålig luft, för mycket avgaser. �� 14 % 9� 26 %
Det är för mycket trafik. �8 26 % 69 20 %
Det är för hög bullernivå. 70 38 % 86 25 %
Det är dålig skyltning, avsaknad av symboler. �6 14 % �� 10 %

Tabell 4. Resultatjämförelse mellan män och kvinnors svar om vilka brister som finns på trottoarerna längs Västra Esplanaden.

Ungefär lika många män som kvinnor tycker att markbeläggningen 
är mycket ojämn på gångvägen. 
Fler män än kvinnor tycker att det är för mycket biltrafik och buller 
längs Västra Esplanaden. 
Andra brister som män har noterat är bland annat att:

Det är dålig snöröjning och sandning.
Det är för smala och dåligt avfasade anslutningar från körfältet 
till trottoaren.
Trottoarerna är för trånga och har blandande gång- och cykelba-
nor.
Det saknas sittbänkar längs gatan där man kan vila.

•
•

•

•

Fler kvinnor än män upplever att luftkvaliteten är mycket dåligt med hög 
halt av avgaser och partiklar från biltrafiken.
Andra brister som kvinnorna noterat är bland annat att:

Trottoarerna är för trånga vid gatukorsningar efter E 4.
Stenplattorna är halkiga vid kantstenen mot körbanan.
Körbanan är för bred. Det ryms för många bilar och altför liten plats för 
fotgängare och cyklister.
Trottoarkanterna inte är tillräckligt avfasade, svårt att gå med barnvag-
nen.
Det är mörkt, dålig allmän belysning. Den är anpassad endast för bilar, 
inte för människor.
Björkar och andra allergiframkallande växer är planterade längs trottoa-
ren.
Skyltningen är dålig, svårt att orientera sig.
Miljön är icke estetiskt tilltalande, depressionsväckande.

•
•
•

•

•

•

•
•
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  SvarSalternativ ”BuSShållplatSer”.
Män  Kvinnor

 Antal svar % av alla män. Antal svar  % av alla kvinnor.
Det saknas skyltning på hållplatsen. ��   6,6 % �8   8,0 %
Det saknas informationstavla med aktuella tidtabeller. �� 12,0 % �� 15,5 %
Det saknas tydliga kontraster på hållplatser. �� 7,7 % �7 8,0 %
Det saknas förbudskyltar mot pälsdjur i väderskyddet. �� 19,0 % �� 15,0 %
Det saknas rökfri-symbol i väderskyddet. �6 14,0 % 76 21,8 %
Det saknas bra allmän belysning. �6   8,8 % ��8 34,0 %
Det saknas en sittbänk. �� 17,0 % 9� 26,0 %
Det saknas ett väderskydd. �8 21,0 % 9� 27,0 %
Det finns andra brister. �6 14,0 % 67 19,2 %

Av de manliga respondenterna har 49 personer inte besvarat frågan. Bland 
de män som besvarat frågan är det 11 som upplever att det inte finns några 
brister på hållplatserna längs E 4. 
I jämförelse med kvinnor vill fler män att det ska finnas förbudskylter mot 
pälsdjur på busshållsplatserna.
Andra brister som män har lagt märke till är bland annat: 

 Det saknas handikappanpassade parkeringsplatser i direkt anslutning 
till busshållplatser. (Tillgängliga handikapparkeringar är viktigare för 
män än för kvinnor eftersom de kör bil i större utsträckning till och från 
jobbet. Kvinnorna använder däremot cykel, kollektiva färdmedel eller 
samåker fler i samma bil i större utsträckning är män).
Det saknas väderskydd på  hållplatserna. (Möjlighet att skydda sig från 
blåsväder är mycket viktigt för män, speciell för de äldre och rullstols-
burna). 
Informationen om busstiderna är svår att förstå och tyda. Det är svårt att 
uppskatta resetid och ankomst för bussen. På de flesta busshållplatserna 
saknas en skylt med hållplatsnamn. Det saknas också övrig information, 
exempelvis på vilka hållplatser det går att byta till andra linjer.

•

•

•

Av de kvinnliga respondenterna har frågan inte besvarats av 28 personer. 33 
kvinnor av de tillfrågade upplever att det inte finns några brister på buss-
hållplatserna.
Däremot tycker ungefär en tredjedel av alla kvinnor som besvarade frågan 
att belysning saknas eller för svag på hållplatserna. Fler kvinnor än män 
tycker att avsaknad av väderskydd och en sittbänk är ett hinder. De kvinnor 
som har markerat det alternativet tillhör rörelsehindrade, reumatiker, diabe-
tiker och äldre personer. 
Andra brister på busshållplatser som kvinnorna har noterad är att:

Hållplatserna är dåligt underhållna under vinterhalvåret. De är dåligt 
sandade och otillgängliga på grund av snövallar och iskanter som är 
svårpasserade.
Det saknas information om busstider för respektive hållplats.
Det saknas förbudskyltar mot rökning på hållplatserna.

•

•
•

Tabell 5. Resultat jämförelse mellan män och kvinnors svar om vilka brister som finns på hållplatser längs Västra Esplanaden.
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Fråga	11.	Vilka	är	de	största	hindren	för	dig	när	du	ska	åka	kollektivt?

Kategorin a. perSoner med nedSatt rörelSeförmåga.
DimenSionerande för-

måga. Män Kvinnor

DF 1. 
Personer som 
använder manuell 
rullstol.

Det är kallt och blåsigt när man ska ut och resa. Väder-
skydd finns inte på alla hållplatser längs E 4. På de håll-
platserna där kuren finns saknas sidoväggar. Det finns 
ingenstans där man kan gömma sig från vind och kyla 
(man, 58 år).
Långa väntetider, kallt att vänta på bussen. Man är inte så 
rörlig i rullstolen och det finns inte väderskydd där man 
kan sitta (man, 72 år)
Trottoarkanterna är för höga vid övergångställen Avfas-
ningar borde ses över och försjunkas ytterligare. Det är 
svårt att ta sig fram. Om det fungerar i Stockholm borde 
det fungera i Umeå också ( man, 61 år).

Långa väntertider och låg turtätthet när man ska byta busslinje. Buss-
förbindelserna är dåligt sammanlänkade, och bussbiljetter kostar på tok 
mycket (kvinna, 33 år).
Dålig snöröjning, mycket lätt att fastna med en rullstol mellan is- och 
snövallarna. Det är svårt att komma åt hållplatsen på vinter (kvinna, 47 
år). 
Dåligt bemötande av personalen. Det är inte självklart att bussföraren 
vet att han är där för att hjälpa till med rullstolen (kvinna, 68 år).
Handikapparkeringar är dåligt sandade samt används ibland som snö-
upplaga (kvinna 47 år).
Dålig avskildhet mellan fotgängare och cyklister. Cyklisterna respekte-
rar inte gångsidan (kvinna 51 år).

DF 2. 
Personer som 
använder eldriven 
rullstol.

I stadsbussarna saknas talstöd, hållplatsutrop och plats för 
el-rullstolar (man 39 år).
Björkarna med sina rötter gör gatan ojämn. På vintern för-
svårar de snöröjningen. De borde avlägsnas (man, 58 år).
Trånga gångpassager, branta lutningar i alla riktningar. På 
vintern är det ännu värre (man, 43 år).

Bussarna är för trånga och inte anpassade till alla typer av el-rullstolar 
(kvinna, 85 år)
Avfasningar saknas kring handikapparkeringar (kvinna ,52 år).
Det går inte att nå knapplådan då det ligger mycket snö runt stolpen på 
övergångstället (kvinna, 47 år).

DF3. 
Personer som 
använder rullator, 
käpp eller kryckor.

Vintertid bildas 1 dm till 3 dm höga kanter av is och snö 
p.g.a bristfällig snöröjning. Dessutom blir det stora vatten-
pölar när det tinar eller regnar. Stressig miljö, trångt, inga 
sittbänkar för att vila sig (man, 56 år).
Ojämn yta på gångvägen mot hållplatserna. Dålig skylt-
ning på gångbanor. Man vet inte hur långt avståndet är 
mellan olika platser (man 69 år).
Går med rullator och den ska med mig på bussen. Oftast är 
utrymmet upptagen av barnvagnar och bussförarna hjälper 
inte till (man, 72 år).

Bussfärden är för ryckig: stopp, hårdbroms, guppar upp och ner. Jag har 
dålig balans och mår illa, speciellt när handikapp-platserna är upptagna 
och jag måste åka buss och sitta med ryggen framåt (kvinna, 75 år).
Stora mängder av parkerande och liggande cyklar som belamrar gångvä-
gen mot hållplatsen. Jag går med rullator och kan inte backa när vägen 
är blockerad (kvinna, 46 år).
Är mycket rädd för att bli påkörd på väg till hållplatsen. Det är för 
många cyklister som cyklar kors och tvärs och dessutom på fel sida utan 
någon hänsyn till personer med funktionshinder (kvinna, 56 år).
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Kategori B. perSoner med nedSatt perceptionSförmåga.
DimenSionerande för-

måga. Män Kvinnor

DF 4. 
Personer med ned-
satt syn.

Dåliga, smala, ojämna och svagt belysta gångvägar 
med blandade gång- och cykeltrafikanter. Cyklisterna 
cyklar dessutom tyst och alldeles för fort.
På hållplatser saknas väderskydd och tydliga kon-
traster på hållplatsstolpen och på markbeläggningen 
(man, 61 år).

Det värsta för mig är ojämn markbeläggning, för svaga kontras-
ter och dålig belysning. Med min synskada kan jag inte riktigt se 
höjden eller djupet och har lätt att snubbla. Halka gör inte saken 
enklare (kvinna, 45).
Bussen far iväg för snabbt man hinner inte att sätta sig ner. Det är 
upptaget på handikappplatser av icke handikappade (kvinna ,67 år).

DF 5.
Gravt synskadade 
och blinda perso-
ner.

Som blind vet man inte vilken buss som är på väg in 
till hållplatsen. Man vet inte heller om det är en buss 
eller en bil som närmar sig. När bussen stannar på 
hållplatsen hinner man oftast inte förbereda sig för 
att visa bussföraren att man tänker stiga på. Talstödet 
som ska säga vilken linje bussen trafikerar kommer 
för sent eller är helt avstängd och säger ingenting. När 
man inte kan erbjuda ögonkontakt misstolkas det av 
bussföraren som att man inte tänker stiga på och bus-
sen åker vidare. Det händer mig mycket ofta (man, 40 
år).
Det saknas sammanhängande ledstråk till viktiga mål-
punkter (man 62 år).

Här i Umeå hörs ett dovt mummel inne i bussen. Om bussutropen 
är på, hör man ändå att det ropas ut fel hållplats. Alla bussar ska ha 
välfungerande hållplatsutrop med lika bra ljudkvalitet som på tun-
nelbanan i Stockholm. Ibland är utropet helt avstängt  och det ska 
inte förekomma (kvinna, 52 år).
Det finns altför många svårupptäckta hinder på trottoaren och runt 
hållplatserna. Exempelvis reklamskyltar, pallar och sladdar från ki-
osker. Det är lätt att snubbla. Både taktil och kontrasterande marke-
ringar där hindren finns saknas. Det är svårt att gå i sådan miljö och 
på så ojämn och kantig yta (kvinna 47 år).
Det saknas sammanhängande hinderfria ledstråk (kvinna, 57 år). 

DF6. 
Personer med ned-
satt hörsel.

Det som är värst för mig är buller. Önskar att all tung 
trafik kunde ta en annan väg om möjligheten fanns 
(man 51 år).
Det saknas elektroniska tavlor eller teleslinga på håll-
platserna. I centrum borde de finnas (man, 68 år).

Skyltning längs GC-vägen är dålig och otydlig. Det är oklart vilken 
sida som är avsedd för fotgängare respektive cyklister. Det är för 
många cyklister i centrala stan och de kör för fort. Man hör inte när 
de närmar sig på grund av allt buller (kvinna, 35).

Fortsättning	på	fråga	11.
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Kategorin c. perSoner med nedSatt Kognitiv förmåga.
dimenSionerande förmåga. män Kvinnor

DF7. 
Personer med kognitiv funk-
tionsnedsättning.

Skyltarna är obegripliga. De behöver förbättras 
och kompletteras med symboler. Istället för att 
skriva exempelvis 50 km avstånd till ....., skriv 
gärna att det tar så lång tid med buss och bil så 
att man kan uppskatta sin resetid (man 68 år).
Tidstabellerna är svåra att tolka och tyda. Man 
vet inte när bussen kommer och på vilken håll-
plats. Man kan inte beräkna resetider. Ibland 
kommer ingen buss alls (man, 72 år).

Dålig skyltning både på hållplatsen och på väg dit, om man 
inte kan området så bra går det inte att hitta. 
Det saknas skyltar som visar hur busslinjerna sträcker sig. På 
vilken hållplats man kan man byta busslinje. Efter stroke har 
jag fått afasi (problem med tal) och har svårt att fråga bussfö-
raren (kvinna, 65 år ).
Dåligt bemötande och avsaknad av förståelse bland bussfö-
rare (kvinna 34 år).

Kategori d. perSoner med allergier.
dimenSionerande förmåga män Kvinnor

DF 8. 
Personer med allergi och 
överkänslighet.

Björkar och andra allergiframkallande växer 
längs gatan som gör folk sjuka (man, 51 år).
Dålig städning på våren och bortforsling av sand 
och grus som ligger och dammar (man 62 år).
Gatan är för bred och borde smalnas av. Den 
rymmer altför många bilar som står och gasar 
medan man går på övergångstället. Snart har vi 
ingen luft kvar ( man 68 år).
Pälsdjur som folk tar med sig i bussen även på 
morgnarna när alla ska till jobbet (man, 47 år).

För kort grön tid på övergångställen. Finns inga sittbänkar på 
hållplatserna (kvinna, 90 år).
Det saknas förbudskylt mot rökning på allmänna platser. Folk 
står och röker på hållplatserna medan de väntar på bussen. 
Även cyklisterna röker. 
En parfymfri skylt saknas inne i väderskyddet och inne i bus-
sarna. Bussförarna tänker inte heller på att komma till jobbet 
parfymfri när de ska ut och köra folk (kvinna 51 år).

Fortsättning	på	fråga	11.
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Fråga 12. Vad tycker du är viktigast att åtgärda i första hand på Västra Esplanaden om du fick välja?	

Kategorin a. perSoner med nedSatt rörelSeförmåga.
DimenSionerande 

förmåga. män Kvinnor

DF 1. 
Personer som använder 
manuell rullstol.

DF 2. 
Personer som använder 
eldriven rullstol.

De flesta från denna kategorin tycker att man borde satsas på att 
handikappanpassa gångpassagen, där utrymmet ska vara tillräcklig 
stort för att kunna få möte och rymma en rullstol även i mittrefu-
gerna. Ytan på gångpassagen ska vara jämn och plan samt tydligt 
avgränsad mellan cyklister och fotgängare. Kantstenen ska vara av-
fasad till 0 - nivå. En förlängd ”grön tid” för fotgängare, väderskydd 
på alla hållplatser, ett bättre underhåll av beläggningsmaterial längs 
trottoaren samt bättre belysning i gångtunneln på Nygatan är några 
av de åtgärder som nämns av de flesta.

Förutom bra allmän belysning föreslår kvinnorna åtgärder 
angående gångpassagen. De påpekar att det behövs fler han-
dikapparkeringar med avfasad kantsten. De vill ha en bättre 
halkbekämpning och en bättre vattenavrinnings för att få bort 
alla pölar. Det behövs en bättre skyltning och vägvisning. 
Manöverdon med knapplådor bör ses över och monteras på alla 
gångpassager. På de övergångställen där knapplådorna är svåra 
att nå p.g.a de är placerade, för långt bort från kantstenen eller 
sitter för högt upp bör knapplådorna omplaceras lite närmare.

DF 3. 
Personer som använder 
rullator, käpp eller kryck-
or.

Förutom välfungerande övergångställen föreslår denna grupp att 
det ska anläggas fler parkeringplatser för cyklar och mopeder ut-
anför gångytan. De ska inte belamra och begränsa en sådan liten 
yta för fotgängare som finns i dagsläget. Sittbänkar längs gatan 
samt väderskydd på hållplatserna är också ofta förekommande 
åtgärder som eftersträvas.

Välanpassade övergångställen, bättre belysning och sitt-
bänkar längs gatan samt bättre snöröjning och sandning på 
vintern.  Beläggningsmaterialet på trottoaren bör ses över 
och åtgärdas. Alla ojämnheter och kanter på gångvägen ska 
åtgärdas regelbundet. Björkarna som gör markbeläggning 
ojämn och försvårar snöröjning bör avlägsnas.

Kategori B. perSoner med nedSatt perception förmåga.
dimenSionerande 

förmåga. män Kvinnor

DF 4. 
Personer med nedsatt syn.

Anpassade gångpassager för personer med synnedsättningar 
högre kantsten, minst 4 cm, helst 6 cm till 8 cm samt tydliga kon-
traster och avvikande taktil yta längs kantstenen mot körbanan. 

Bra kontraster på hållplatserna. Flytta bort eller markera 
hinder på gångvägen tydligt. Ett fungerande bussutrop med 
välartikulerad, tydlig inspelad röst.

DF 5. 
Gravt synskadade och 
blinda personer.

Förutom handikappanpassat  övergångställe eftersträvas ett sam-
manhängande, naturligt ledstråk samt jämn markbeläggning både 
på trottoaren och på övergångstället.

Anpassade övergångställen med förlängd ”grön tid” för fot-
gängare. Ett naturligt ledstråk längs gatan samt bättre riktad 
signal som hjälper att hitta övergångställen.

DF 6. 
Personer med nedsatt 
hörsel.

Bullerreducerande åtgärder, allt från bullerskydd, bullerdämpan-
de beläggning samt minskning av all tung trafik. Sammanhäng-
ande cykelvägar där man kan cykla utan att behöva stanna.

Införa en trängselskatt för att minska biltrafik och buller.
Cykelvägar ska vara helt avskilda från fotgängare. En högre 
parkeringsavgift samt subventionering av bussbiljetter för att 
stimulera folk att åka kollektivt och inte använda bilen.
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Kategorin c. perSoner med nedSatt Kognitiv förmåga.
dimenSionerande för-

måga. Män Kvinnor

DF 7. 
Personer med kogni-
tiv funktions nedsätt-
ning.

Bra skyltning och vägvisning både på hållplatserna 
och på gångvägen. På hållplatsens skylt ska det fin-
nas hållplatsnamn och information  om vilka bussar 
som kommer att stanna där. Utifrån busstabellen 
ska det vara möjligt att uppskatta resetiden. Om-
rådeskarta ska finnas på hållplatserna och ska visa 
hur bussarna går, vilka gåtor de passerar. Förutom 
det ska kartan visa var det går att byta buss till en 
annan linje. Tavlan ska kompletteras med symboler 
som ska visa vad som finns i närheten till hållplat-
sen, exempelvis, vårdcentral, affärer, kaféer, buss- 
eller tågstation.

Körbanan på V. Esplanaden bör smalnas av samtidigt som trottoaren och 
gångpassager görs bredare för fotgängare och cyklister, gärna med sepa-
rata banor. Om det är möjligt ska banorna för fotgängare och cyklister på 
gångvägen skiljas åt och inte enbart med vägmålningar, utan fysiskt, med 
hjälp av inplanterande buskar eller liknande, som kan hindra cyklisterna 
från att köra hur som helst utan hänsyn till fotgängarna. Om det inte är 
möjligt kan skyltar sättas upp varje 50 m som visar klart och tydligt vilken 
sida som är avsedd för fotgängare och vilken som är avsedd för cyklister. 
Skyltarna ska kompletteras med regler för hur cyklisterna ska uppföra sig i 
trafiken.
Utbildning för bussförarna i bemötande/ödmjukhet av personer med psy-
kisk ohälsa. Användning av kognitiva hjälpmedel som kan underlätta för 
personer med psykisk funktionshinder i trafikmiljön.

Kategori d. PerSoner med allergier och överKänSlighet.
d i m e n S i o n e r a n d e 

förmåga
Män Kvinnor

DF 8. 
Personer med allergi 
och överkänslighet.

Tillgängliga gångpassager med förlängd ”grön tid” 
för fotgängare samt avskilda banor för cyklister och 
fotgängare. Bort med all tung trafik från staden och 
förbättra luftkvaliten. Björkar och andra allergi-
framkallande växer längs gatan ska kapas bort och 
ersättas med andra typer av träd som inte framkallar 
akut astma. 
Alla ytor som man kommer i kontakt med, exem-
pelvis, knapplådor, räcken  eller sittbänkar på håll-
platser få inte innehålla material som ger upphov 
till kontaktallergi. 
Bussarna ska ha ett välisolerat utrymme mot elek-
tromagnetiska fält och radiovågor.

Parfymfri och rökfri-skyltar på hållplatser samt skyltar med uppmaning: 
Tack	för	att	du	inte	röker	här! Förbudskyltar mot pälsdjur i bussar! Åt-
minstone vid rusningstrafik med undantag för ledarhundar. Ordningsvakter 
bör kontrollera och skriva ut böter i fall folk står och röker på hållplatser 
trots förbud.
Minska biltrafiken, gör smalare körbana och bredare trottoarer. Mellan 
körbana och gångväg bör pelare placeras med kätting mellan för att få nån 
slags avskärmning från bilar och minska stressen. Bättre städning, sopning  
och bortforsling av sand och grus på våren. Separata gång- och cykelvägar 
för cyklister och fotgängare.
Beslagta alla felparkerade cyklar så att ägarna kan hämta dem på polissta-
tionen och betala böter.

Fortsättning	på	fråga	12.
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Fråga	13:	Vad	tycker	du	behöver	förbättras	eller	göras	för	att	det	ska	vara	tillgängligt	för	dig?	
Manliga	respondenter:

Förbättra underhåll, underlätta snöröjning på gator, gång- och cykelvä-
gar genom att avlägsna björkar inom centrala staden. Både bil, gång- och 
cykeltrafik underlättas och att sandning/ isskrappning mm., kan ske snabbt 
och enkelt då det behövs på V. Esplanaden och inom större delar av staden. 
En sådan enkel åtgärd kan skapar följande samhällsekonomiska vinster:

 - Mindre belastning på akutsjukvård p.g.a benbrott, etc, när man faller
               och gör sig illa.
 - Minskning av sjukvårdsersättning.
 - Minskning av intäktsbortfall för företag och arbetsgivare.

  - Lägre kostnad för snöröjning och halkbekämpning samt för vårstäd-
ning av gator.

Den negativa miljöpåverkan kan minskas genom att utsläpp från bilar blir lägre 
när alla gatumaskiner inte behöver bromsa, stanna och manövrera mellan björ-
karna. De kommer att göra arbetet snabbare och effektivare och bilköerna och 
väntetider kommer att minska när vägmaskiner inte blockerar vägen för övrig 
trafik vid snöröjning. Dessutom blir antalet resor till och från sjukvårdsinrätt-
ningar färre. Förutom det blir det mindre belastning på reningsverk och alla 
ledningar eftersom det faller färre löv från träden ( Man, 64 år, diabetiker).

Bevaka och se till att fastighetsägarna  ska åtgärda all växtlighet, träd och 
buskar längs gatan, d.v.s. utskjutande grenar och rötter som begränsar 
användningen av trottoar samt begränsar sikten i gatukorsningar (Man, 
64 år, diabetiker).
Inför fler fria och lättillgängliga parkeringsplatser i centrala staden nära 
till butikentréer, apotek, kaféer (Man 52 år, rullstolsburen).
Tätare bussförbindelser i centrala stan samt billigare bussbiljetter (Man 
32 år diabetiker).
Minska biltrafik och buller, längre ”grönt” för fotgängare. Prioritera 
snöröjning och sandning på trottoarer före bilvägar, annars går och cyklar 
alla på vägen eftersom det är lättare att ta sig fram där. (Man, 89, hörsel-
skadade.)

•

•

•

•

•

Bättre avfasningar av kanstenarna på övergångsställen mellan körbanan 
och trottoaren och jämnare markbeläggning på trottoaren. (Man, 51 år, 
diabetiker, rörelsehindrad och rullstolsburen).
Bättre cykelvägar, både bredare och jämnare och gärna åtskilda fysiskt 
från fotgängare med hjälp av buskar eller kantsten. Bra skyltning och 
information för cyklister om hur man uppför sig i trafiken (Man, 62 år, 
hörselskadade).
Sandningen under vintertid bör förbättras och framförallt ska endast 
halva gångvägen sandas så att det går att använda spark för de som vill. 
(Man 69 år, nedsatt hörsel, rörelsehindrad).
Snöröjning vid hållplatserna. Det är omöjligt för synskadade att kliva ur 
bussen i en snödriva (Man 60 år, gravt synskadad).
För att kunna korsa Västra Esplanaden behöver även angränsande gators 
utformning ses över, gällande snöröjning, markbeläggning, nivåskillna-
der vid trottoarkanter (Man, 40 år, rullstolsburen).
Förbättra kontrollen så att folk inte kliver in i bussar med pälsdjur, åt-
minstone vid rusningstrafik (morgon och kväll när alla reser till och från 
arbete och skola (Man, 16 år, allergiker).
Bättre parkeringskontroll av handikapparkeringar. De nyttjas ofta olov-
ligt (Man, 43 år, rullstolsburen).
Förbättra ljudkvaliteten på bussutrop, samt se till att det inte ropas fel 
(Man , 52 år, gravt synskadad och har andra funktionsnedsättningar).
Lutningar ska vara så låga som möjligt och inte luta mycket i sidled. 
Olika former av gatsten och kullersten bör avlägsnas och ersättas med 
asfalt. På de platser där det finns trappor bör det finnas en ramp bredvid. 
Om det inte finns plats för både och bör man bygga en ramp i första 
hand (Man, 47 år, rörelsehindrad).
På Tegsbron är det förbud mot cykeltrafik. Trots detta kör både skol-
ungdomar med sina EU - mopeder i 70 - 80 km per timme och cyklister 
bland oss fotgängare. Kommunen och polisen måste kontrollera detta 
bättre och sätta stop för det. (Man, 73 år, rörelsehindrad, astmatiker).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Djur- , rök- och parfymfria bussar och hållplatser (Kvinna, 52 år, 
allergiker).
Jämna gångbanor och sittbänkar efter gångvägen (Kvinna, 68 år, 
rörelsehindrad  och har andra funktionsnedsättningar).
Förbättra trottoarerna, de är sneda och vinda. Detta gör att det är 
oerhört svårt att ta sig fram med rullator eller rullstol! Där det finns 
plattor är dessa lösa. Åtgärda dem eller ersätt dem med något annat 
som går att gå på (Kvinna, 43 år, rörelsehindrad, astmatiker).
Jämn markbeläggning! SANDA BÄTTRE! Bort med alla små 
förädiska höjdskillnader på en gatstenshöjd. Bättre kontraster, bort 
med skyltar och ställ från affärerna på gångvägarna i centrum. Slad-
dar och dylikt från försäljningsvagnar eller belysning som ligger på 
gatan måste bort eller åtminstone markeras mycket bättre (Kvinna, 
38 år, rörelsehindrad och har balansproblem).
Sittbänkar längs trottoarer och absolut rökfria busskurer. Lite längre 
”grön ljus” för att hinna gå över (Kvinna, 61 år, rörelsehindrad och 
andra funktionsnedsättningar, astmatiker).
Bullerdämpande åtgärder. ( Kvinna, 39 år, hörselskadad).
Plana ut trottoaren och ta bort alla trottoarkanter. Separera fogäng-
are och cyklister ( Kvinna, 51 år, synsvag, hörselskadad, rörelse-
hindrad och rullstolsburen).
Förbättra luftkvaliteten och begränsa trafiken i centrala stan (Kvinna 
22 år, astmatiker och lider av psykisk ohälsa).
Förbättra i princip alla övergångställen längs Västra Esplanaden. 
Idag är nästan alla dåliga och otillgängliga. De som gjort avfasning-
ar saknar kunskap och kompetens om hur det är att ta sig fram med 
rullator eller rullstol ( Kvinna 60 år, rörelsehindrad och rullstolsbu-
ren).
Bättre belysning samt ordentligt plogat och sandat. Inga gropar i 
marken där man kan snava (Kvinna, 50 år, synskadad, hörselskadad, 
rörelsehindrad och har andra funktionsnedsättningar).

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Förbättra informationen på busshållplatserna. Oftast finns det inga 
angivna avgångstider för bussarna. Svårt att uppskatta resetid när vän-
tetiderna kan bli upp till 15 minuter extra ( Kvinna, 35 år, synsvag och 
pollenallergiker).
Doftfria zoner i bussarna (Kvinna, 51 år , astmatiker).
Förläng ”övergångstid” för fotgängare, placera sittbänkar längs trot-
toaren som rörelsehindrade personer kan använda. De ska vara i olika 
höjder. Idag är de otillgängliga och framförallt mycket låga. Alla 
trappsteg ska bort eller kompletteras med ramper, som inte får vara för 
branta. Lite större bussar. De som går i stadstrafiken är för trånga för 
el-rullstolar. Det rymmer inte min el-trehjuling Delta Mora  (Kvinna, 90 
år, rörelsehindrad).
Handikappanpassa alla trappor längs gatan (Kvinna, 50 år, rörelsehind-
rad, rullstolsburen och har andra funktionsnedsättningar).
Bygg ytterligare en gångtunnel under E4 vid fortsättningen på Kungsga-
tan (Kvinna, 71 år, har balansproblem och diabetiker).
Bättre väghållning vintertid. ”Nedplanade” trottoarkanter samt högre 
signaler vid övergångställen ( Kvinna, 75 år, synsvag, rörelsehindrad 
och överkänslig mot starka dofter).
Bättre tillgänglighet till och från handikapparkeringar, t.ex. bättre snö-
röjning och sandning samt lägre eller inga trottoarkanter . Kontrollera 
att handikapparkeringar nyttjas lovligt.
Signalreglering på alla övergångställen längs Västra Esplanaden. Det är 
bara där vi, synskadade, kan eller snarare törs gå över gatan (Kvinna, 78 
år, synsvag och hörselskadad).
Bättre belysta och skyltade gångbanor, med avståndstavlor mellan olika 
platser samt tidsuppskattning på hur lång tid det tar att ta sig dit. (Kvin-
na, 50 år, diabetiker, synskadad och andra funktionsnedsättningar).
Se över bussförbindelser, och subventionera bussbiljetter för handi-
kappade och låginkomsttagare. Bussresor kostar alldelles för  mycket! 
(Kvinna, 26 år, hörselskadad).

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Fler nattvandrare på kvällarna, tryggare miljö utan risk för påhopp av 
onyktra personer (Kvinna, 79 år, diabetiker, rörelsehindrad).
Bättre belysning och inte så höga trottoarkanter. På grund av min syn-
skada kan jag inte riktigt se ”höjden” och ”djupet”. Snubblar ofta. Skulle 
uppskatta markeringstejp  på de platserna där det behövs (Kvinna, 64 år, 
överkänslig, synskadad, lässvårighet).
Alla som går och cyklar ska vara på rätt sida, exempelvis, gå på höger och 
cykla på vänster. Kanske behövs en bättre undervisning i skolor på hur 
man beter sig i trafiken (kvinna, 71 år, rörelsehindrad).
Sittbänkar längs trottoarerna och gångvägen då och då. Då kunde jag 
komma ut och ta en promenad och sätta mig en stund. ”Promenadkurer” 
med tillgång till toalett inom rimliga avstånd. Då kunde jag våga gå ut 
känna mig tryggt efter vägen (kvinna, 66 år, rörelsehindrad, magtarmsbe-
svär).
Plattorna på trottoaren ska ses över ofta där de finns så att alla resningar 
etc kan åtgärdas genast. Idag tar jag hellre bilen än går, eftersom det är så 
ojämn överallt (kvinna, 54 år, rörelsehindrad, balansproblem, pollenaller-
giker).
Minska bullret och separera fotgängare och cyklister (Kvinna 61 år, rörel-
sehindrad, har balansproblem och hörselskada).
Gör bättre planering för vägarbeten, börja inte med vägreparationer på alla 
ställen samtidigt! (kvinna, 16 år, astmatiker, diabetiker). 
Gör något åt rökande cyklister på gång- och cykelvägen (kvinna, 37 år, 
hörselskadad, astmatiker, överkännslig).
Vill gärna ha bredare övergångställen. I dagsläget är de för trånga. Jag 
tar buss istället för att gå där. Jag får panik och hjärtklappning, där det är 
trångt (kvinna 28 år, psykisk ohälsa.).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bild av Jenny Enevold. ”Skyltning på universitetsområdet”.

Bild 89.

Förbättra skyltningen och vägvisningen efter 
gatan. Komplettera gärna med olika symbo-
ler så att man kan förstå utan att läsa texten. 
Efter stroke som jag har fått för 2 år sedan har 
jag svårt att läsa och förstå texten. (Kvinna,  
58 år, rörelsehindrad, nedsatt kognitiv för-
måga).

Exempel på några symboler vilka kompletterar 
texten och är lättolkade för personer med ned-
satt kognitiv förmåga illustrerar bild 90.

•

Enkla staket behövs längs trottoarkanten, 
ex., träpåkar med lagom avstånd mellan 
och rep som löper igenom dem. Det ger en 
känsla av avskildhet och minskar stressen 
som den tungt trafikerad vägen ger (se 
bild 88).

•

Stora skyltar som visar var man är och vad som finns i närheten av Väs-
tra Esplanaden. Sådana kartor, som finns på Universitetsområder som 
visar var husen är (se bild 89),( Kvinna, 21 år, allergiker, astmatiker).

•

Bild 90.
Bild	88.
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Bilaga	6.	Frågeformulär.
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