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FÖRKORTNINGAR
NCS

National color system

Regelverk:
ALM 2
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna
platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, BFS
2011:5
BFS
Boverkets författningssamling
HIN 3
Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd
(2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit
allmänheten har tillträde och på allmänna platser, BFS 2009:3
PBF
Plan- och byggförordningen, SFS 2011:338
PBL
Plan- och bygglagen, SFS 2010:900
Organisationer:
HSO
Handikappförbundens samarbetsorgan
SKL
Sveriges kommuner och landsting
SRF
Synskadades riksförbund
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1

INLEDNING

Utformningen av den fysiska miljön påverkar möjligheten för framkomlighet,
trygghetskänslan och säkerheten för individen. En väl utformad offentlig utemiljö som är
tillgänglig, trygg och säker för alla ökar individens rörlighet och förmåga att delta. Ett
aktivt arbete för en tillgängligare offentlig utemiljö ger fördelar för alla invånare oavsett
funktionsnedsättning och särskilda behov. En person med barnvagn, rullstol eller rollator
får bättre rörelsefrihet när hinder så som trappor och ojämnheter byggs bort. En tydlig
skyltning och taktil samt visuell ledning i utemiljöer underlättar för alla invånare att hitta
till viktiga platser, samtidigt som det är en nödvändighet för att skapa rörelsefrihet för
personer med nedsatt orienteringsförmåga.
Lagstiftningen ställer krav på åtgärder för fysisk tillgänglighet och användbarhet för
personer med funktionsnedsättning såsom nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Inom denna benämning inräknas oftast personer med nedsatt funktion i armar, händer, bål
och ben eller med dålig balans, samt personer med nedsatt syn, hörsel eller kognitiv
förmåga. Även allergi kan räknas som en funktionsnedsättning. Tillgänglighetsåtgärder i
en kommun handlar även om jämställdhets- och trygghetsfrågor som påverkas av den
fysiska miljön. Här är det ofta en fråga om att öka tryggheten och därmed rörelsefriheten
för kvinnor och äldre.

1.1 Syfte och mål
Syftet med den här tillgänglighetsplanen är att
sammanställa riktlinjer för hur den offentliga
utemiljön i Tierps kommun bör utformas och skötas
för att en god tillgänglighet för alla ska kunna
uppnås. Beskrivningarna ska lyfta fram gällande
regelverk och allmänna råd för att tydliggöra vad
som utgör ett hinder med särskilt fokus på enkelt
avhjälpa hinder. Syftet är också att identifiera och
beskriva befintliga brister gällande tillgängligheten i
Tierps
kommuns
offentliga
utemiljö.
En
handlingsplan har tagits fram som komplement till
tillgänglighetsplanen där en åtgärdspolicy tagits fram
med riktlinjer för hur Tierps kommun ska arbeta
med tillgänglighetsanpassning.

Tierps kommuns översiktsplan
2010-2030 s. 78
"För åtgärder på längre sikt bör en
tillgänglighetsplan med prioritering
av åtgärder upprättas i samverkan
med handikapporganisationerna. I
denna bör också tas upp hur
information ska spridas i tillgänglighetsfrågor. Planen kan omfatta
en övergripande del som byggs på
ortsvis och/ eller sektorsvis."

Målet är att säkerställa att kommunen uppfyller krav enligt gällande lagstiftning, direktiv
och råd beträffande tillgänglighet till utemiljöer för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga samt att uppfylla de delar av kommunens Tillgänglighetspolicy, se
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bilaga 1, (Kommunfullmäktige § 89/2008) som rör individens användande av Tierps
kommuns utemiljöer. Målet är vidare att tillgänglighetsplanen tillsammans med
handlingsplanen ska leda till att Tierps kommuns utemiljöer är tillgängliga för alla oavsett
funktionsnedsättning och särskilda behov.

1.2 Metod
Den metod som har använts i denna tillgänglighetsplan är en litteraturstudie med fokus på
lagar, regler och riktlinjer för tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning. Tidigare
arbeten med tillgänglighetsanpassning och inventeringar av tillgängligheten i Tierps
kommuns
tätorter
samt
tidigare
genomförda
medborgardialoger
såsom
Tillgänglighetsdagen 2010 och Trafikantdagen 2013 har beaktats.

1.3 Avgränsningar
Tillgänglighetsplanen berör endast tillgänglighetsanpassning av utemiljöer på allmänna
platser där kommunen är huvudman. Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i den
offentliga utemiljön kopplade till lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika
lokaler, ingår inte i denna plan. Åtgärdandet av sådana hinder, så som exempelvis
otillgängliga entréer, kan dock i vissa fall åtgärdas som en passa-på-åtgärd i samarbete
mellan kommunen och den som rättsligt råder över hindret (exempelvis lokalens ägare
eller verksamhetsutövaren). I annat fall har ägaren av publika lokaler ansvar för att
åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta.
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2

BAKGRUND

2.1 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?
Sedan den 1 juli 2001 finns ett lagkrav om att hinder mot tillgänglighet och användbarhet
på allmänna platser ska avhjälpas om det är enkelt att avhjälpa med hänsyn till de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna som finns (8 kap 12§ 2 stycket PBL). Enkelt
avhjälpta hinder innefattar små åtgärder som är avgörande eller åtminstone gör stor
skillnad för om en plats kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Med ”enkelt avhjälpt” menas hinder i den befintliga miljön som inte
innebär stora, omfattande och kostsamma åtgärder (Boverket 2010).
Bolagsverket har utarbetat Föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
vilka förkortas HIN. Senaste versionen av dessa
8 kap 12§ 2 stycket PBL
kallas HIN 3 (BFS 2013:9) och kom i juni "Ett hinder mot tillgänglighet eller
2013. Föreskrifterna anger vilka hinder och användbarhet på en allmän plats ska
brister som omfattas av reglerna om enkelt alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn
till de praktiska och ekonomiska
avhjälpta hinder och innehåller också allmänna förutsättningarna är enkelt att avhjälpa"
SFS 2010:900
råd med förklarande text och beskrivningar av
hur bristerna kan åtgärdas. Det står dock
För allmänna platser innehåller HIN 3 föreskrifter och råd för enkelt avhjälpta hinder i
form av:
- fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och
trottoarkanter (12§),
- bristande kontrastmarkering och varningsmarkering (13§),
- brist på och bristande utformning av orienterande skyltning (14§),
- bristande eller bländande belysning (15§),
- brist på och bristande utformning av balansstöd (16§),
- bristande utformning av parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd (17§), samt
- brister i lekplatsers utformning eller utrustning (18§)
SFS 2010:900

kommunen/ den enskilde fritt att välja andra lösningar och metoder än de som anges i det
allmänna rådet, så länge åtgärden uppfyller kraven i föreskrifterna (3 § HIN 3).
PBLs och Boverkets föreskrifter ställer hårdare krav på tillgänglighet vid nyanläggning
än vid åtgärdandet av befintliga platser. Alla allmänna befintliga platser räknas in i HIN3
föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder oavsett hur nya de är, men vid tillsyn av en
nyanlagd plats är det oftast bättre att ställa krav enligt Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än
byggnader, vilka förkortas ALM 2 (BFS 2011:5). Anledningen till detta är att den
nyanlagda platsen ska vara anlagd i enighet med ALM 2 striktare föreskrifter. I PBL finns
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även krav på underhåll. Ett hinder för tillgängligheten som beror på underhållsbrister
räknas inte som ett enkelt avhjälpt hinder, utan faller istället under 8 kapitlet 16 § krav på
underhåll (PBL).

2.2 Vad är en allmän plats?
En allmän plats är en plats som angivits som sådan i
kommunens detaljplaner. I de flesta fallen är
kommunen också huvudman för den allmänna
platsen. En del platser kan dock ha
”allmänplatsliknande karaktär”, men är i själva
verket i detaljplanen definierade som kvartersmark.
Dessa ytor omfattas inte av kraven i HIN (Boverket,
2010).

2.3 Vilka kostnader kan anses rimliga?

1 kap 4§ PBL
"I denna lag avses med:
allmän plats: en gata, en väg, en
park, ett torg eller ett annat område
som enligt en detaljplan är avsett
för ett gemensamt behov"
SFS 2010:900

Föreskrifter 5 § HIN 3
"Hinder enligt 6-18 §§ ska
avhjälpas, så snart det inte är
orimligt med hänsyn till de praktiska
och ekonomiska förutsättningarna.
De ekonomiska konsekvenserna får
inte bli orimligt betungande för
fastighetsägaren, lokalhållaren eller
näringsidkaren"
BFS 2013:9

Vad som är rimligt eller inte är olika i olika
situationer och beror på de fysiska förutsättningarna
på platsen samt de ekonomiska konsekvenserna för
fastighetsägaren (Boverket 2010). De fysiska
förutsättningarna kan göra att en åtgärd är svårare att
åtgärda på en plats än på en annan. De kan också göra att en åtgärd får så stora
ekonomiska konsekvenser att de inte kan anses enkla att åtgärda. Ägarens ekonomiska
ramar kan också avgöra om åtgärden blir orimlig eller inte. Det allmänna rådet (5 § sista
stycket HIN 3) anger att kostnaden för samma åtgärd exempelvis kan ”vara orimligt
betungande för en ägare men hanterbar för en annan ägare med andra ekonomiska ramar”.
Boverket (2010a) skriver också att huvudmannen för den allmänna platsen återkommande
behöver ompröva vilka hinder som är enkelt avhjälpta enligt reglerna eftersom
bedömningen med tiden kan förändras i takt med att förutsättningarna ändras. Sådana
förändringar i förutsättningar kan t.ex. röra teknisk utveckling, eller att andra åtgärder
medfört att hindret nu kan anses enkelt att avhjälpa.

2.4 När måste hindret vara avhjälpt?
Utgångspunkten är att ett hinder som inte innebär stora, omfattande och kostsamma
åtgärder ska åtgärdas direkt (Boverket, 2005). Tidigare fanns det i föreskrifterna och de
allmänna råden från Boverket en skrivning som gav kommunerna möjlighet att
senarelägga åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder av ekonomiska skäl, passa-på-skäl1
eller annat skäl. Inför införandet av nya PBL resonerade dock regeringen kring detta i sin
1

Passa-på-skäl är då man valt att vänta med en tillgänglighetsanpassning för att istället genomföra den i samband
med en annan planerad investerings- eller underhållsåtgärd. Mer om detta finns under egen rubrik (1.7 Passa-pååtgärder).
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proposition En enklare plan och bygglag (Prop. 2009/10:170, s. 263) och kom där fram
till att en senareläggning av åtgärdandet inte var önskvärt och att det riskerade att skjuta
åtgärdandet av hindren långt fram i tiden. Om det vid bedömning av hindret framkommer
att det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna skulle vara
nödvändigt att senarelägga åtgärdandet menar Regeringen att hindret inte kan anses vara
enkelt avhjälpt. Om hindret istället bedöms vara enkelt avhjälpt bör det avhjälpas utan
tidsutdräkt. I samband med införandet av reglerna kring enkelt avhjälpta hinder satte
Regeringen ett mål om att åtgärderna borde vara genomförda till utgången av 2010. 2011
kom Regeringen med en ny plan för genomförandet av funktionshinderspolitiken vilket
bl.a. innebär ett delmål om att kommunernas fysiska planering vid utgången av 2016
tydligt ska avspegla funktionshinderperspektivet.

2.5 Vem har ansvaret om hindret inte avhjälpts?
4 kap 7 § PBL
"Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda
skäl för det, i detaljplanen bestämma att kommunen inte ska vara huvudman för en eller flera
allmänna platser. "

11 kap 19 § PBL
"Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller
huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet
enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande)."
SFS 2010:900

Den som rättsligt råder över hindret håller ansvaret för att det avlägsnas (Boverket, 2010).
För en allmän plats innebär detta oftast fastighetsägaren vilket för allmänna platser oftast
är kommunen. Ett dilemma när det gäller de retroaktiva reglerna om enkelt avhjälpta
hinder är att en granskning av förhållandena på en plats inte på ett naturligt sätt
aktualiseras hos kommunen. För att upptäcka ett fel krävs istället ett aktivt
inventeringsarbete av kommunen, eller att en anmälan inkommer från allmänheten
(Boverket, 2005). På Tierps kommuns hemsida finns idag ett webbformulär för att
medborgare ska kunna anmäla enkelt avhjälpta hinder. Formuläret finns även i
pappersformat och kan då inlämnas till handikapporganisationerna eller direkt till
kommunen. Ett nytt digitalt system för inlämning av åsikter väntas inom kort.
Ett flertal av bestämmelserna i PBL ålägger fastighetsägare att vidta vissa åtgärder utan
en särskild uppmaning från byggnadsnämnden eller annan myndighet. Elfte kapitlets 19
paragraf syftar främst till skyldigheter gällande PBLs bestämmelser om underhåll, men
den gäller även skyldigheter som uppkommer på grund av föreskrifter eller beslut som
meddelats med stöd av PBL (Didón m.fl., 2012). Om ett hinder upptäcks och
fastighetsägaren m.fl. underlåter sig att åtgärda detta har kommunens byggnadsnämnd
enligt samma paragraf rätt att förelägga att hindret åtgärdas inom en viss tid genom ett
s.k. åtgärdsföreläggande. I Tierps kommun är det Kommunstyrelsens genom
Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun

10

Samhällsbyggnadsutskottet
som
håller
byggnadsnämndens
ansvar.
Ett
åtgärdsföreläggande kan förenas med vite eller med besked om att åtgärden kan komma
att utföras genom byggnadsnämndens försorg (11 kap. §37 PBL och Didón m.fl., 2012).
Kommunen delar enligt PBL kontrollansvaret för uppfyllelse av lagen med regeringen,
länsstyrelsen och statliga myndigheter. För allmänna platser får kommunen ofta en dubbel
roll som både ägare och tillsynsmyndighet.
11 kap 3 § PBL
"Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i övrigt
som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna).
Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala
organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten."

11 kap 5 § PBL
"En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om
en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av
lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde."
SFS 2010:900

2.6 Passa-på-åtgärder
En passa-på-åtgärd är en tillgänglighetsåtgärd som genomförs i samband med annan
planerad investerings- eller underhållsåtgärd (Boverket, 2005). Genom att utnyttja att man
redan har maskiner och personal på plats kan man för vissa åtgärder sänka kostnaderna
avsevärt. I Boverkets idéskrift Enklare utan fel (2005) uppskattar man att åtgärder
genomförda genom passa-på-metoden kan sänka kostnaderna mellan 20 till 50 procent.
Ett väl fungerande tillgänglighetsarbete där tillgänglighetsfrågor genomsyrar all
kommunens planeringsarbete är en förutsättning för att man ska kunna använda sig av
passa-på-metoden (Boverket, 2005). Det är därför viktigt att kunskap om passa-pååtgärder och om vilka hinder som finns för tillgänglighet är spridd inom de berörda
förvaltningarna i Tierps kommun. Även hinder för tillgänglighet som i sig inte uppfyller
kraven om att vara enkelt avhjälpta kan ibland åtgärdas utan större merkostnader genom
passa-på-metoden. Tillgänglighetsanpassning av entréer till byggnader med offentliga
lokaler så som butiker, restauranger och viss kommunal verksamhet är exempel på en
situation där passa-på-metoden kan användas. Om kommunen ex. planerar grävning i
eller ombyggnation av trottoaren utanför lokalerna kan tillgänglighetsproblem i form av
lägre höjdskillnader in till butiken åtgärdas genom en mindre höjning av trottoaren i
samband med att markbeläggningen återställs. En sådan gemensam lösning ger samtidigt
möjlighet till en helhetssyn vilket ger ett enhetligt slutresultat. I skriften Enkelt avhjälptSå här kan det gå till (Boverket, 2010) finns på sidorna 21 till 27 exempel på ett sådant
projekt från Timrå.
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Möjlig passa-pa-atgaro! Butikerna vid torget i 3/(am/inge har idag ett iagt trappsteg vid entren och
blir därmed otillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Trappstegen utgör dessutom en
risk för snubbling. En höjning av trottoaren i samband med annan grävning (likt den som just
avslutats på platsen) skulle här kunna vara en möjlig lösning för att avhjälpa hindret på ett enhetligt
sätt.

Foto:Mostphoto

Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun

12

3

LAGSTIFNINGAR, FÖRFATTNINGAR, DIREKTIV OCH
RÅD

I det här dokumentet finns hänvisningar till och utdrag ur den huvudsakliga lagstiftning
och de direktiv som styr arbetet med tillgänglighetsanpassning av utemiljöer i Sverige.
Nedan finns dessa rättskällor kort sammanfattade för att ge en överblick över de platser
där mer information om rättsläget kan hämtas.

3.1 FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en del av FN:s
centrala konventioner om mänskliga rättigheter. Konventionen är juridiskt bindande för
de stater som undertecknat den och började gälla i Sverige den 1 januari 2009.
Konventionen är till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina
mänskliga rättigheter och framhåller tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet och
tillgänglig information (Boverket, 2014-01-28 och Handisam, 2013-11-07).

3.2 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
Plan- och bygglagen, PBL, innehåller bestämmelser om planläggning av mark, vatten och
byggnader. I PBL återfinns regler om tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. I 8 kap 12 § anges att tomter och allmänna platser i skälig
utsträckning ska ordnas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska
kunna komma fram eller på annat sätt använda tomten eller den allmänna platsen, om det
med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt. I 8 kap 12 § står att
”Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas,
om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att
avhjälpa.”.

3.3 Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338)
Här finns bl.a. förordningar om att även andra anläggningar än byggnader ska göras
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
om detta behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för
allmänheten (se bl.a. 3 kap 4-5 §§ & 18-19 §§).

3.4 Boverkets författningssamling (BFS) ALM 2, HIN 3 och BBR
Av Boverkets författningssamling är det främst tre delar som är av betydelse för
tillgänglighetsarbetet i utemiljöer: ALM 2, HIN 3 samt BBR (19 och 20).
ALM 2 innehåller Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna
platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5).
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Författningens föreskrifter och allmänna råd hör till kravet i 8 kap. 12 § första stycket
PBL och gäller när en allmän plats nyanläggs eller när ett område för andra anläggningar
än byggnader nyanläggs.
HIN 3 är en ändringsförfattning som innehåller Boverkets föreskrifter om ändring i
verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta
hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS
2013:9). Författningens föreskrifter och allmänna råd hör till kravet i 8 kap. 2 § andra
stycket och 12 § andra stycket PBL och gäller tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och omfattar lokaler dit
allmänheten har tillträde (publika lokaler) samt allmänna platser.
BBR 19 och BBR 20 innehåller Boverkets byggregler. Byggreglerna gäller endast vid
uppförandet av nya byggnader, vid mark- och rivningsarbeten, samt när obebyggda
tomter ska bebyggas med en eller flera byggnader. BBR får betydelse för utformning av
tomter och entréer till byggnader, men gäller inte för allmänna platser vilket är
huvudsyftet med den här tillgänglighetsplanen. BBR 20 är en ändringsförfattning och
innehåller förändringar i jämförelse med BBR 19 i alla avsnitt förutom avsnitt 6 och 8.
För att underlätta användandet av byggreglerna finns därför sedan 2013 en konsoliderad
version, där alla gällande bestämmelser i BBR per den 1 juli 2013 finns samlade. För
tillgänglighet på tomter är det kanske framför allt avsnitt 3.11 t.o.m. 3.13 som är av
betydelse.

3.5 Regeringens strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken
Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken bygger på FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och gäller under
perioden 2011-2016. Strategin har nio prioriterade inriktningar varav ökad fysisk
tillgänglighet är en. I Regeringens strategi återfinns bl.a. inriktningsmål och delmål för
genomförandet av strategin.
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4

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER I TIERPS KOMMUN

Här följer beskrivningar av olika typer av enkelt avhjälpta hinder fördelat på olika
funktioner och allmänna platser samt beskrivningar om vad som krävs för att avhjälpa
dessa.

4.1 Trottoarer och gångvägar
För att gångvägar ska vara tillgängliga för alla innehåller Boverkets föreskrifter krav på
flera olika förutsättningar. Det handlar både om att utformningen ska underlätta för
personer med nedsatt rörelseförmåga och framförsel av bl.a. rullstolar och rollatorer samt
att den ska vara utformad på ett sätt som hjälper orienteringsförmågan bl.a. för personer
med nedsatt syn.
För att ett gångstråk ska kunna anses ha god tillgänglighet krävs att det
- har tillräcklig bredd
- inte har för brant längslutning eller en sidolutning som överstiger avvattningsbehovet
- har en jämn yta utan hinder eller löst grus
- är lättorienterad och säker (genom bl.a. kontrast- och varningsmarkeringar)
- erbjuder möjligheter för paus och vila
- underhålls för att upprätthålla funktion, samt snöröjs vid vinterväglag.

4.1.1 Bredd
En gångväg behöver vara tillräckligt bred för att en rullstol eller rollator ska kunna
framföras. Längst en gångväg måste det också finnas möjligheter för två rullstolar att
mötas och möjligheter att vända om. I HIN 3 finns inga föreskrifter eller råd om att
lämplig bredd ska försäkras, men det säger sig själv att en för smal gångväg eller trottoar
utgör ett hinder för tillgängligheten. Att försäkra att gångbanan håller tillräcklig bredd
längs viktiga stråk bör således vara ett mål för Tierps kommun. För rekommendationer
om lämpliga bredder har ALM 2 använts.
En gångyta bör vara 2 meter bred eller minst 1,80 meter bred och då istället ha vändzoner
med jämna mellanrum. Vändzonerna bör vara minst 2 meter breda och 2 meter långa.
Vid öppningar i staket, häckar eller dylikt bör dessa vara minst 0,90 meter breda. Att
tänka på är dock att en person med ledarhund ofta behöver 1.10 meter i bredd (Svenska
kommunförbundet, 1994). Om gångytans beläggningsmaterial inte är jämnt nog byts
ibland inte hela ytan utan istället anläggs ett stråk i mitten för att öka tillgängligheten
(flera exempel finns i Boverket, 2005). När släta gångytor på detta vis kombineras med
mer ojämna bör den släta gångytan vara minst 0,9 meter bred samt förses med mötes- och
vändplatser.
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4.1.2 Lutningar
I HIN 3 finns inga regler som specifikt rör lutningar på trottoarer och gångvägar, men
kraftiga lutningar utgör ofta ett hinder för tillgängligheten. För en god tillgänglighet i
Tierps kommun bör därmed även denna faktor tas med i tillgänglighetsbedömningar.
Många längslutningar i utemiljön beror på berggrundens naturliga utformning. Tvära
höjdskillnader i tätortsmiljö åtgärdas ofta med hjälp av trappor och ramper, medan längre
sluttningar lämnas som backar. Naturliga längslutningar i form av backar är ofta svåra att
åtgärda och räknas därmed inte som enkelt avhjälpta, men det finns ändå vissa lutningar
som relativt enkelt skulle kunna avhjälpas. De råd som finns i HIN 3 gällande rampers
utformning (12§) har här fått vara vägledande även vid utformningen av lutande trottoarer
och gångvägar. Även de mer strikta reglerna i ALM 2 (7§), vilka dimensionerats för en
större utomhusrullstol, kan anses vägledande.
För att en gångväg ska kunna anses tillgänglig ska längslutningen vara max 1:12 (8
procent), men en lutning på 1:20 (5 procent) eller mindre bör eftersträvas. För
nyanläggning rekommenderar ALM 2 att en lutning brantare än 1:50 bör undvikas. En
brant lutning skapar risk för att personer med nedsatt rörelseförmåga faller och välter
baklänges. Sidolutningen/ tvärlutningen bör inte vara mer än vad som krävs för
vattenavrinningen och aldrig mer än max 1:50 (2 %). En kraftig sidolutning utgör fara för
personer med dålig balans, är ett hinder för att personer i rullstol eller med rollator som
ska kunna ta sig fram och gör att personer med nedsatt syn kan tappa orienteringen.
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Vilken tvärlutning som behövs för avrinningen beror på markbeläggnings-materialet. En
lutning om 1:75 (1,3 procent) är oftast tillräcklig.
Det är viktigt att längre sträckor med lutning (över 6 meter) kompletteras med möjligheter
till vila. Vilplan som är minst 2 m långt och 1,3 m brett med en lutning om max 1:50 kan
därför anläggas vid sidan om gångvägen. Likt på en ramp kan vilplanet även tas ut direkt
på gångvägen, men en utformning där backen på detta vis delas upp i etapper kan
samtidigt påverka hur bekvämt det är för cyklister att använda stråket. En placering med
vilplan vid sidan om gångbanan är ofta att föredra på gångvägar som delas med cyklister.
Vilplanen bör vara utrustade med bänkar och dessa bör alltid anordnas vid sidan om
gångbanan för att inte utgöra ett hinder. Även innan och efter längre backar bör bänkar
finnas. Vid sträckor med kraftigare lutning kan även ett balansstöd hjälpa tillgängligheten
för vissa personer. Avåkningsskydd kan även behövas.

4.1.3 Beläggningsmaterial
Ojämn markbeläggning räknas som ett enkelt avhjälpt hinder. En ojämn markbeläggning
kan bytas ut helt eller genom att ett stråk med jämnare markbeläggning fälls in. Asfalt,
betongmarkplattor och släta stenhällar räknas enligt ALM 2 som lämpliga material. I
naturmiljö där man med hänsyn till andra faktorer inte vill använda dessa material kan ex.
stenmjöl som vattnats för att bli hårt användas. Det finns idag även andra bindmedel som
kan användas för att göra grusytor mer tillgängliga. Ytbeläggning, så kallad Y2, används
ex. ofta idag för att ge en asfaltsyta uttrycket av en grusbeläggning. Exempel på olika
typer av tillgängliga markbeläggningar finns i Enklare utan hinder (Boverket, 2005, s.
133-137).

4.1.4 Ränndalar
Utformningen på ränndalar är viktig för att inte dessa ska utgöra ett hinder för personer i
rullstol eller med rullator och kan dessutom innebära en snubbelrisk för alla. Ränndalar
som är svårforcerade bör täckas över, bytas mot avrinningsgaller eller bytas mot
ränndalar utformade för att enkelt kan passeras av personer i rullstol mm. Exempel på
olika typer av ränndalar finns i Enklare utan hinder (Boverket, 2005, s.138-139).

4.1.5 Kontrast- och varningsmarkeringar i gångbanan
HIN 3 föreskriver att hinder i form av bristande kontrastmarkering och
varningsmarkering ska avhjälpas. Ur de allmänna råden framgår att viktiga målpunkter
likt busshållplatser, perronger, övergångsställen och upphöjda gångpassager över gator,
entréer mm bör kontrastmarkeras för att synsvaga och personer med nedsatt kognitiv
förmåga lättare ska kunna upptäcka dessa. Logiska ledstråk mellan dessa målpunkter kan
anordnas. Kantsten på trottoarer bör också kontrastmarkeras, så att trottoarens bredd blir
enkel att uppfatta och risken att kliva ner i gatan minskar. I ivern att åtgärda hinder i form
av bristande kontrastmarkeringar är det lätt att konstgjorda ledplattor infälls i gångbanor
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överallt, men faktum är att gräskanter, murar, staket, kanter runt planteringar och fasader
kan användas som naturliga ledytor. Där dessa naturliga ledytor saknas kan stråken
kompletteras med konstgjorda ledytor. Kravet på en ledyta är att den är avvikande från
omgivningen genom både visuell och taktil kontrast. Sådan kontrast mot omgivningen
kan åstadkommas genom att material med avvikande struktur och ljushet fälls in i
markbeläggningen t.ex. genom kännbara plattor i asfaltsytan. På sida 155-156 i Enklare
utan hinder (Boverket, 2005) finns fakta och beskrivningar av olika typer av ledytsplattor.
Generellt kan sägas att det krävs en relativt lång sträcka för att man med teknikkäpp ska
kunna avgöra om man hamnat på ett nytt material och för att man ska kunna känna
skillnad på led- och varningsytor. Plattans utformning måste också vara sådan att den är
tydlig utan att teknikkäppen fastnar eller att snubbelrisk uppstår. Plattor med ledytor av
sinusform eller med en struktur som får teknikkäppen att röra sig i sinusform har visat sig
fungera bäst (Boverket, 2005, s. 155)
För att uppnå en tillräcklig ljushetskontrast behövs en kontrast på minst 0,40 enligt NCS
(National color system). Vid val av material, samt vid bedömning av enkelt avhjälpta
hinder, är det viktigt att tänka på att färgen på material oftast förändras med tiden till följd
av slitage från användning samt väder och vind. Mörka material blir ofta ljusare och ljusa
material ofta mörkare. Det blir också ofta skillnader beroende av om materialet är vått
eller tort, samt beroende av vald ytbehandling.

Kupolplatta används för att varna och uppmärksamma, sinusplattan används som ledstråk och en
vit slät platta brukar användas som valplatta.

Cykelbanor upplevs också ofta som ett hinder. För att öka tryggheten i förflyttningar bör
därför cykelbanan och gångbanan tydligt separeras. En vit målad linje mellan gång- och
cykelbanan uppnår ofta tillräcklig ljushetskontrast för att personer med viss syn ska kunna
uppfatta avdelningen. Om uppdelningen görs helt, exempelvis med hjälp av en smal
växtbädd eller gräsremsa, fungerar uppdelningen som taktil markering. Vid en uppdelning
av gång- och cykelbanan är det viktigt att försäkra att gångbanan får tillräcklig bredd. Det
är också viktigt att det tydligt framgår vad som är gångbana och vad som är cykelbana,
exempelvis genom målade symboler i gång- och cykelbanan och tydlig skyltning.
Exempel på olika typer av varningsmarkeringar och kontrastmarkeringar i gångbanor
finns i Enklare utan hinder (Boverket, 2005) s. 147-154.
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4.1.6 Hinder
Hinder i gångbanan handlar både om fasta och tillfälliga hinder som hindrar framförsel av
rullstolar, rollatorer och barnvagnar genom att göra gångbanan för smal, eller hinder som
synsvaga och andra invånare riskerar att gå in i. Fasta hinder i form av stolpar i
gångbanor, fallkanter, sopkorgar och andra detaljer bör kontrastmarkeras och utformas så
att de kan upptäckas med teknikkäpp om det inte är möjligt att flytta dessa bort från
gångytan. Kontrastmarkeringen ska ha en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS.
Utstickande byggnadsdelar lägre än 2,20 m över mark som trappor, skyltar och balkonger
bör byggas in eller utmärkas särskilt.

Blommor till försäljning och reklamskylar kan utgöra svårforcerade hinder för den som inte ser.

Tillfälliga eller lösa hinder kan vara reklamskyltar i ”gatupratare-modell”, blomlådor och
parkerade cyklar. Vid denna typ av hinder är det viktigt med information till butiksägare
och dylikt om hur skyltning får ske. Om cyklar ofta står olämpligt parkerade bör
utformningen av befintliga cykelparkeringar i närheten utvärderas. Finns det inte
tillräckligt med cykelparkeringar i närheten, eller om dessa är svåra att upptäcka eller
anses otrygga ökar risken för hinder i form av cyklar parkerade på gångbanorna. Om
fasaderna används som tänkt ledyta för personer med nedsatt synförmåga är det viktigt att
detta också kompletteras med regler för att hålla hinder i form av möbler, skyltar o.d.
borta från fasaderna. Detta kan göras genom att så kallade möbleringszoner anordnas. En
möbleringszon är en yta vid sidan av gångstråket som avsatts till möbler, skyltar,
blomarrangemang och liknade anordningar som annars stör flödet i ett gångstråk. Det är
viktigt att dessa möbleringszoner är på samma ställe hela tiden, så att hindren inte flyttar
runt.
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4.1.7 Behov av sittplatser
Långa avstånd och en brist på sittplatser kan vara ett hinder för personer med bristande
rörelseförmåga. Möjligheten att stanna upp och ta en paus ökar tillgängligheten för dessa
personer. Det är därför viktigt att vilplatser med sittplatser finns utplacerade med jämna
mellanrum längst viktiga stråk och vid viktiga målpunkter. Behovet av sittplatser utgår
från den fysiska utformingen på platsen, samt hur många personer som vistas i området.
Starkt frekventerade områden bör inte ha ett avstånd mellan sittplatser som överstiger 25
meter eller 100 meter inom bostädernas närområden. I större park- och friluftsområden
rekommenderas att sittplatser bör finnas med ca 250 meters mellanrum (Stockholm stad,
2008).
Sittplatser bör placeras utanför gångytan, för att inte utgöra ett hinder. Vilplatserna bör ha
en lutning som inte överstiger det som behövs för vattenavrinningen och
markbeläggningen ska vara jämn. Bredvid bänken bör utrymme lämnas för att ge plats för
en rullstol. Sittplatserna bör ha ryggstöd och armstöd och vara utformade i enlighet med
de allmänna råden i ALM 2 15 §. När det gäller placeringen av sittplatserna bör estetiskasamt upplevelsevärden också tas med i bedömningen. Utformningen runt bänken
påverkar hur trevligt och tryggt det känns att sitta just där. En bänk placerad några meter
innan utsiktspunkten eller som står vänd med ryggen mot de stora upplevelsevärdena kan
bli ett onödigt irritationsmoment för kommuninvånarna.
Det är också viktigt att fundera över tillgängligheten vid olika årstider. På vintern är det
vanligt att utemöbler plockas in för att förlänga hållbarheten och underlätta
vinterväghållningen och så även i Tierps kommun. På blöta och kalla vinterdagar är det
kanske inte många som vill sätta sig på en bänk, men för de som är beroende av sittplatser
för att kunna röra sig fritt ute riskerar borttagandet av bänkar att bli ett hinder för
tillgängligheten. Det bör därför alltid övervägas om bänken är placerad på ett ställe där
den av tillgänglighetsskäl bör vara kvar året om. Om bänkarna tas in för vinterförvaring
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bör de återställas så snart det är möjligt på våren. Det bör även kontrolleras så att
kvarvarande infästningar från bänkarna i sig inte utgör farliga hinder under den tid som
bänkarna vinterförvaras. Mer information om utformningskrav på sittplatser finns under
egen huvudrubrik längre fram i dokumentet.

4.1.8 Snöröjning
Snö ställer ofta till problem för tillgängligheten och kan göra annars tillgängliga ytor
otillgängliga. Gångytor ska vinterväghållas så att krav på god tillgänglighet och risk för
olyckor förebyggs. Mer information om snöröjning finns under egen huvudrubrik längre
fram i dokumentet.

4.1.9 Bristande underhåll
Bristande underhåll räknas inte egentligen som ett enkelt avhjälpt hinder, men det finns
ändå en skyldighet att underhålla ytorna så att syftet med dessa uppnås (PBL 8 kap. 15-16
§§). I Tierp är många av de hinder som funnits vid inventering sådana som beror på
bristande underhåll. Det kan röra sig om sprickor och hål i asfalten, tjällyftningar i
markbeläggningen, slitna och svårlästa skyltar, målade trafikmarkeringar i gatan som inte
längre syns, löst grus på asfalten eller vegetation som växer ut över gångbanan. För att
undvika hinder som beror på underhållsbrister krävs en medvetenhet om tillgänglighet
hos den personal som utför skötseln av kommunens allmänna platser och att åtgärdandet
av dessa läggs in i kommunens planering för skötsel och underhåll.

4.2 Trappor och ramper
Trappor och ramper används för att överbygga nivåskillnader utomhus. En trappa utgör
ett hinder för många med rörelsenedsättning och bör kompletteras med en ramp eller
anordning med motsvarande funktion. En mindre nivåskillnad kan ofta överbyggas med
hjälp av en ramp eller annan uppbyggnad av mark så att trappsteg inte behövs, men om
utrymme finns bör en trappa finnas som komplement till rampen (allmänt råd 12 § HIN
3). En trappa bör dock alltid ha minst tre steg för att inte utgöra snubbelrisk (allmänt råd 9
§ ALM 2).
Om ett hinder i form av en trappa längs ett stråk inte kan avhjälpas genom anläggande av
en ramp t.ex. pga. brist på utrymme kan stråket istället kompletteras med en alternativ väg
för personer med nedsatt rörelseförmåga (9 § ALM 2). Avstånd är dock av betydelse för
många med funktionsnedsättning, så för god tillgänglighet bör omvägen på grund av
denna åtgärd hållas så kort som möjligt. En ramp ska ha en jämn och halkfri yta, vara
minst 1,3 meter bred (ALM 2 föreskriver 1,5 meter) och ha minst 40 mm avåkningsskydd
om det finns höjdskillnader mot omgivningen (allmänna råd 12§ HIN 3 och allmänna råd
9§ ALM 2). Lutningen bör inte vara större än 1:12, men en lutning på 1:20 eller mindre
ska alltid eftersträvas. Tvärlutningen ska hållas till vad som krävs för vattenavrinningen
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och bör inte överstiga 1:50. För längre ramper behövs vilplan. Reglerna i ALM 2 om två
meter långt vilplan efter en höjdskillnad på högst 0,5 meter bör följas.
För en trappa är det viktigt att trappans lutning i gånglinjen inte ändras inom samma
trapplopp samt att alla trappsteg har samma höjd. Trappstegens djup bör dessutom vara
minst 0,30 meter i gånglinjen och ha samma djup för alla stegen. Ofta rekommenderas en
trappstegshöjd under 15 cm, där 13 cm föredras (se exempelvis Nykvarns kommun, 2012,
s. 15). Att tänka på är också att det med hänsyn till astmatiker kan vara bra att hålla
trappsektionen kort. I Nykvarn rekommenderas av denna anledning max 8 trappsteg i en
följd. Exempel på utformning av trappor och ramper finns i Enklare utan hinder
(Boverket, 2005) s. 141-145.

4.2.1 Balansstöd
Ledstänger, eller andra typer av balansstöd, är viktiga för säkerheten och användbarheten
av en trappa eller ramp. HIN 3 föreskriver därför i 16§ att ”hinder i form av brist på och
bristande utformning av balansstöd ska avhjälpas”. Det är ibland lockande att bara
använda räcke på en sida av en trappa eller en ramp, men en sådan utformning funkar inte
för alla. Det är viktigt att man själv kan välja vilken arm man ska stöda sig med.
Dessutom fungerar balansstöden som en säkerhetsanordning som hindrar personer från att
falla av rampen eller trappan. Där det bara finns räcke på en sida om en trappa eller ramp
bör detta kompletteras med räcke även på andra sidan.
Balansstödet bör sitta på 0,9 meters höjd och i ramper även på en höjd av 0,70 meter. Där
många barn förväntas gå i trappan kan en ledstång på 0,70 meter komplettera det övre
räcket. Ledstången bör löpa oavbrutet och även fortsätta förbi eventuella vilplan. Vid
trappans eller rampens början samt slut bör ledstängerna fortsätta med en förlängning på
minst 30 cm. Ledstängerna bör vara utformade så att de är lätta att greppa. Det bör också
vara möjligt att hålla i ledstängerna förbi infästningarna. Ledstängerna bör dessutom ha
ljushetskontrast som kontrasterar mot omgivningen. Att tänka på vid val av balansstöd är
också att dessa inte innehåller nickel, eftersom nickelallergi förekommer.

4.2.2 Kontrastmarkering
Kontrastmarkering med ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS bör markera
framkanten på första och sista trappsteget i varje trapplopp så att personer med nedsatt
syn kan uppfatta nivåskillnaderna. Exempel på trappor med kontrastmarkeringar finns i
Enklare utan hinder (Boverket, 2005) s. 156-158.

4.2.3 Snöröjning
Även för trappor och ramper är snöröjning viktig för funktionaliteten under vintern. På
grund av utformningen krävs ofta skottning och halkbekämpning för hand. När snön
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smällt är det viktigt att kvarliggande grus avlägsnas snabbt för att inte löst material ska
medföra halkrisk.

4.3 Övergångsställen/ gångpassager
För att ett övergångsställe eller andra gångpassager ska bli tillgängliga för personer i
rullstol eller med rollator behöver nivåskillnaden mot vägen avfasas till 0-kant.
Avfasningen bör vara 90-100 cm bred, ha jämn och halkfri yta och bör, om plats finns,
inte ha större lutning än 1:12. Av trygghetsskäl bör övergång för rullstolsburna eller
personer med rollator inte vara samma som avfasningen för cykelövergång. För personer
med en synnedsättning är det viktigt att kunna lokalisera övergångsstället eller
gångpassagen och på så vis inte riskera att kliva rakt ut i gatan. Kontrastmarkeringar med
både visuell och taktil kontrast bör användas för att personer med nedsatt syn eller
kognitiv förmåga lättare ska kunna upptäcka övergångsställen. Ledstråket bör leda fram
till en del av övergångsstället där kantstenen inte avfasats, så att personer med nedsatt syn
kan ta ut riktningen över gatan. För detta är det viktigt att övergången inte placerats i
trottoarens radie, utan att kantstenen är rakt parallell med trottoaren på andra sidan vägen.
Pollare, kontrastnia?* ad med grön
färg och gult refiecband alternativt ett
70 cm kult kittar av vita Stnitspkrttor
Or ledning fram till korsning
Upplysningsmärke, som
är kontrastmarker at
med gutt reflexband

ri-yrkarät
Pit linje, alternativt
vita släta plattor som
avgränsar gångbanan _
från körbanan

i

kantstöd med
höjden 6-8 c

': Ramp med
.----"lutning, max
8 %ochbredd,
90-100 cm

Mu släta plattor
som signalyta vid
kantstödet

Refug 2 m djup, med
avvikande material,
t OX. grå plattor;
vita släta plattor för
=ing vid kanten och
räcke för ledning
Markerad gc-korsning övergångssiälle
Illustration från "Ett tillgängligt Tierp" (Tierps kommun, 2006)

Vid en annan gångpassage över väg där övergångsställe saknas är det viktigt att
utformningen skiljer sig mot den för övergångsställen. Bilister har här ingen väjningsplikt
mot gående och extra hänsyn behöver tas innan passage sker. Dessa gångpassager blir
inte tillgängliga och trygga för synsvaga, utan utformas främst för personer med
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rörelsenedsättning. I Stockholm markeras dessa passager inte med kontrastmarkering och
nedsänkningen till 0-kant för rullstolar och rollatorer placeras på ett sådant sätt att den
inte kommer i gånglinjen för en synsvag som därmed annars riskerar att missa
övergången (Stockholm stad, 2008, s. 76). Vid upphöjda gångpassager eller
övergångsställen över gator, vilka bland annat används för att ge gående företräde framför
bilister, är det dock viktigt att kontrastmarkering används för att personer med nedsatt syn
ska kunna uppfatta övergången. I Stockholm använder man för detta tre rader med
ljushetskontrasterande kupolplattor (vanligt använda som varningsplattor) innan
övergången (Stockholm stad, 2008). För att öka tryggheten vid längre övergångar bör fler
refuger anläggas i kommunen. Refugerna bör vara breda nog för att en person med
rullstol eller rollator ska kunna stanna och pausa på ett tryggt sätt under övergången.
Refugernas bredd bör därmed inte understiga 1,5 meter, men längre refuger om ca 2
meter bör eftersträvas där detta är möjligt.
Utöver de råd som finns i Boverkets föreskrifter för enkelt avhjälpta hinder finns fler
saker som kan göras för att ytterligare förbättra tillgängligheten och tryggheten vid
övergångsställen. Övervakade övergångställen (med trafikljus) ger en ökad trygghet och
kompletteras ofta med ljudsignal, vilket både underlättar lokaliseringen av
övergångsstället och tolkningen av när det är säkert att passera gatan. Tryckknapplådan
till dessa används ofta också för att ge taktil kartinformation om övergångsställets
uppbyggnad. Utökad belysning vid övergångsställen används ofta också för att öka
tryggheten för alla genom att bilister snabbare upptäcker övergångsstället och den som
vill passera. Pollare i kontrasterande färg kan också användas som ett ytterligare
hjälpmedel för att personer med teknikkäpp enklare ska kunna hitta ett övergångsställe
Jt linje, alternativt vita släta plattor som
avgränsar gångbanan från körbanan

Pollare, kontmstmarksrad med
gr.•ön Talg och galt rnfirexband
för ledning fram till korsning

linirelråt kanstöd
med höjd 6-8 Clfl
>1,5m
Rta släta plattor, alternativt
vitmålad linje som signalyta

Ramp med lutning, max 8 %
ach bredd. 90 -100 cm

Omarkerad gc-korsning, gitorgyassage

Illustration från "Ett tillgängligt Tierp" (Tierps kommun, 2006)

där trafiksignal saknas. Exempel på användning av pollare vid övergångsställe finns i
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Enklare utan hinder (Boverket, 2005) s. 150. Mer inspiration och information om
övergångsställen o.d. finns också bl.a. i Ökad tillgänglighet i Nykvarn (Nykvarn kommun,
2012) s. 12-14 samt Stockholm- en stad för alla (Stockholm stad, 2008) s.74-77.

4.4 Skyltar
HIN 3 föreskriver att ”hinder i form av brist på och bristande utformning av orienterande
skyltning ska avhjälpas”. Till denna föreskrift avses orienterande skyltning utöver de
vägmärken eller andra anordningar som krävs för trafiken enligt vägmärkesförordningen
(SFS 2007:90). Tydlig information från skyltar har stor betydelse för tillgängligheten för
personer med nedsatt syn eller hörsel och personer med nedsatt kognitiv förmåga. Ju mer
komplicerad miljö och ju stressigare situation desto större blir behovet av skyltning
(Boverket, 2005, s. 10). Vår förmåga att koordinera information från flera händelser
samtidigt försämras också med åldern. Dessutom kan barn och personer med
utvecklingsstörning ha svårt att klara flera händelser samtidigt. Ljudmiljön spelar också
roll för vår förmåga att bedöma situationen. Vissa ljud (ex. från fontäner) hjälper till med
orienteringen för personer med en synnedsättning, medan buller försvårar orienteringen
och ökar betydelsen för en tydlighet i miljön.
Skyltar används bl.a. för att förklara hur man orienterar sig vid ett stationsområde, när
och var en buss eller tåg går och hur man hittar till viktiga funktioner så som toaletter.
Viktiga skyltar kan kompletteras med uppläst ljudinformation. Skyltar i utomhusmiljö
används också för att skapa en förståelse för platsen och för att förmedla information om
t.ex. kultur- eller naturvärden. För ett Tierp tillgängligt för alla bör skyltar som används
vara lättlästa, lättbegripliga och tillgängliga för personer med rörelse- och
orienteringsnedsättning. Skyltarna bör dessutom vara placerade på logiska ställen där man
förväntar sig att en skylt ska finnas. De får inte heller utformas eller placeras på ett sätt
som gör att de kan förväxlas med vägmärken.
För att en skylt ska vara tillgänglig för personer med nedsatt syn eller nedsatt kognitiv
förmåga ska de vara lättlästa, ha ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd.
Textstorleken bör anpassas efter läsavståndet. För en person med synnedsättning kan man
för det mesta räkna med att synfältet utgör en kvadratmeter framför fötterna eller 10-30
cm framför ögonen (Boverket, 2005, s. 89). I allmänhet kan de alltså inte se en skylt på
avstånd och möjligheten att kunna komma tätt inpå skylten är viktig. Skylten bör
kompletteras med taktil information i form av bokstäver i antingen upphöjd relief och/
eller punktskrift, samt i vissa fall även av välkända symboler eller talad information.
Skylten bör dessutom vara väl belyst och ha en yta som inte ger upphov till reflexer. För
att en skylt ska vara tillgänglig för personer med rörelsenedsättning handlar det om att
skylten eller ljudinformationen ska vara läsbar eller hörbar från sittande nivå, samt att det
ska gå att komma tätt intill skylten. En större teckenstorlek underlättar ofta läsningen från
sittande nivå. Exempel på hur man kan använda sig av skyltar för att underlätta
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orienteringen och förståelsen av en plats finns i Enklare utan hinder (Boverket, 2005) s.
161-165.

4.5 Lekplatser
Tillgänglighet på lekplatser handlar främst om att skapa möjlighet för barn med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga att delta i leken med andra barn samt att skapa
förutsättningar för föräldrar, mor- och farföräldrar eller andra med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen. Åtgärdande av hinder kan därmed både
handla om utformningen av lekplatsen ifråga om hur man kan röra sig till, från och på
lekplatsen och om hur lekutrustningen är utformad. För en god och inkluderande
utformning bör lekutrustningen vara rolig och utmanande för såväl barn med rörelse- eller
orienteringsnedsättning som för andra barn. Alla lekredskap på en lekplats kan inte passa
alla och reglerna ställer inte heller några sådana krav, men det är viktigt att alla har
möjlighet att leka med något på alla lekplatser. Sandlådor, gungor, pyssel- och knåp samt
labyrinter och banor för barn med spring i benen eller fart på hjulen är exempel på
lekredskap som går att göra tillgängliga. Inspiration för utformning av lekplatser finns i
Enkelt avhjälpt - Så här kan det gå till (Boverket, 2010) s. 53-59, samt i skriften Mer åt
fler på lekplatsen (Sveriges kommuner och landsting, 2006). Bland annat finns bra
checklistor för utformningen av tillgängliga lekplatser på sida 45-47 i SKLs skrift.

4.6 Sittplatser
Sittplatser är viktiga för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna använda ett
område och bidrar också till trivselaspekter i utemiljön. Sittplatser behövs som redan
beskrivits som viloplatser längst gångvägar och kan även användas för att komplettera
vilplanen i en lång ramp. I parker, på torg och på lekplatser är de ofta en självklar del av
möbleringen. För att sittplatser ska vara tillgängliga för alla behöver de vara placerade på
ett underlag som uppfyller krav på jämnhet och planhet (vilket bl.a. beskrivits under
gångvägar). Sittmöblerna behöver dessutom ha ryggstöd och armstöd. I ALM 2
rekommenderas en sitthöjd på 0,45–0,50 meter och att armstöd bör sitta på höjden 0,70
meter. Armstöden bör dessutom nå förbi sittytans framkant. Bredvid sittplatsen bör plats
dessutom lämnas för en rullstol.
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4.7 Handikapparkeringar

Fgalats med horisontellt nOrmad sittyta,
höjd 45 - Si cm, vertikalt up'ormat ryggstöd
samt armstöd

Friyta intill vi4alats
!ned bredd > 0,8 in
och ryirp > .1„,3

lit linje, alternativt vita
slaio plattor som avgränsar
gångbanan från körbanan

liårdglard yta mellan
vitplats ack gångyta
filplats
Illustration från "Ett tillgängligt Tierp" (Tierps kommun, 2006)

Handikapparkeringar är parkeringsplatser som utformats så att en rullstol kan tas in och ut
från sidan av ett fordon. Bristande utformning av parkeringsplatser för rörelsehindrade
med särskilt tillstånd räknas som ett enkelt avhjälpt hinder. Handikapparkeringsplatsen
bör vara 5 meter bred, men om fri yta finns intill parkeringsplatsen kan den ytan räknas in
i breddmåttet. Om parkeringsplatsen är placerad längst med en gata behöver det finnas
tillräcklig plats för att en rullstol ska kunna passera mellan de parkerade fordonen. Vissa
platser längs vägen kan också göras ca 9 meter långa för att medge plats för att ta in och
ut en rullstol ur fordonets bagagelucka.
Markbeläggningen på parkeringsplatsen ska vara fast, jämn och halkfri och lutningen bör
inte vara mer än vad som behövs för vattenavrinningen varken i längs- eller sidled (max 2
procent). Det är också viktigt att det med rullstol eller rollator enkelt går att ta sig från
parkeringsplatsen till målpunkten. Om kantstenar behöver avfasas gäller samma
förutsättningar som vid gångpassager (se 4.3 Övergångsställen/ gångpassager). I skriften
Enklare utan hinder (Boverket, 2005) s. 177-179 finns inspiration och mer information
om handikapparkeringar.
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4.8 Hållplatser
Ramp med tutning, max 8 %
och bredd, 90 - 100 cm
Handikapparkeringsskylt
kontrastmarkerad med gult
reflexband

Lutning på handikapparkeringsplats max 2 %

Ht linje, alternativt vita släta
plattor sn avgrånsar gångbarian från körbanan
Handikapparkering vinkehät
Illustration från "Ett tillgängligt Tierp" (Tierps kommun, 2006)

Hållplatser för kollektivtrafik är en viktig del i att tillgängliggöra samhället. Med hjälp av
kollektivtrafiken kan t.ex. personer som inte orkar gå långt på egen hand transportera sig
längre sträckor och på så vis uppnå större självständighet. I HIN 3 finns två föreskrifter
som rör utformningen av hållplatser, dels 13 paragrafens föreskrifter om kontrast- och
varningsmarkeringar och dels 15 paragrafens föreskrifter om belysning. Även
föreskrifterna rörande skyltar, vilka beskrevs här ovan, behöver tas i beaktande för att
underlätta förståelsen och användbarheten av hållplatsen. Dessutom behöver
markbeläggningen vara jämn, lutningen begränsad och ytan tillräckligt stor för att det ska
gå att manövrera en rullstol. Här gäller samma förutsättningar som för en trottoar, vilket
beskrivits tidigare i dokumentet under rubrik 4.1. Anslutningsvägar till och från
busshållplatsen är också av stor vikt för en god tillgänglighet i kollektivtrafiken.
Kontrastmarkeringar med taktil och ljushetskontrast om minst 0,40 enligt NCS bör
användas för att hjälpa personer med orienteringsnedsättning att lokalisera hållplatsen.
Vanligen brukar en kontrastmarkering med ljushetskontrast finnas direkt innanför
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kantstenen samt ett ledstråk visa vart bussen stannar. Finns det busskur med
sittmöjligheter bör plats finnas bredvid bänken för rullstol. Sittbänken i kuren bör vara
utrustad med arm- och ryggstöd. För att underlätta påstigningen på bussen bör kantstenen
också vara hög. Landstinget i Uppsala län (2013) har tagit fram en Hållplatshandbok med
riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län. På sidan 51-52 finns bland annat
beskrivning av utformningen av hållplatser vilka inkluderar tillgänglighetsanpassningar.

04:lats med horisontellt utformad
slityta, höjd 45 - 55 cm, vertikalt
utformat ryggstöd ack armstöd,
höjd 20 cm över sittytan

Vader-skydd med
genornsild vit
kautrastmarkering,
visuell tidtabell,
bra belysning, och
rökförbud

Plattformshöjd
>17am

70 cm brett ledstråk av vita
Ht linje, alternativt vita
släta plattar sam ~sar
gångbanan från körbanan

Sillitsplattor för ledning fram

filt påstigningsyta

Busshållplats
Illustration från "Ett tillgängligt Tierp" (Tierps kommun, 2006)

4.9 Badplatser
Badplatser är allmänna platser med enkelt avhjälpta hinder som med relativt enkla
åtgärder kan bli tillgänglighetsanpassade så att även de med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga kan använda platsen. I Tierps kommun bör minst en
tillgänglighetsanpassad naturbadplats anläggas där det finns möjlighet för personer med
funktionsnedsättning att använda badplatsen. Detta innebär att badplatsen, om den har
sandstrand, ska ha en hårdgjord förflyttningsväg eller trall fram till vattenbrynet och ned i
vattnet eller från bryggan ska en ramp finnas så att de med rullstol kan ta sig ner i vattnet.
Om utrymme finns kan även en tillgänglighetsanpassad trappa anläggas som komplement
till rampen (Stockholm stad, 2008 och allmänt råd 12 § HIN 3). I Boverkets
författningssamling (BFS 2011:15 7§) står att; ”Gångytor skall utformas så att personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med
rullstol kan förflytta sig utan hjälp.” . Vidare står att; ”Trappor och ramper skall utformas
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så att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig
säkert. Trappor och ramper skall på båda sidorna ha ledstänger som är möjliga att greppa
om.” (BFS 2004:15 9§). En ramp ska ha en jämn och halkfri yta och vara minst 1,3 meter
bred (allmänna råd 12§ HIN 3). Det är även viktigt att trappor och ramper markeras
tydligt och i Boverkets författningssamling (BFS 2004:15 12§) står att ”Nivåskillnader
som kan innebära fallrisk skall markeras tydligt.”. För vidare rekommendationer kring
utformning av trappor, ramper, balansstöd och kontrastmarkering, se tidigare kapitel.
Om trall används ned till vattnet ska denna vara minst 1 meter bred och brädorna ska ha
ett maximalt mellanrum på 5 millimeter. Om en ramp anläggs från bryggan bör det
lämpligen vara en fast brygga istället för flytbrygga eftersom en fast brygga är stabilare.
Bryggan bör även placeras på ett sätt som gör att det inte blir en kant vid anslutningen
mot land. Om det ska vara möjligt att vända med rullstol på bryggan bör den
dimensioneras för utomhusrullstol. De minimimått som allmänt gäller för tillgänglighet
för personer med rullstol bör ökas med 0,5 meter när det gäller bryggor på grund av
säkerhets- och trygghetsskäl. Om det på badplatsen finns omklädningsrum och/eller
toaletter ska dessa vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. På
parkeringsplatsen ska det finnas handikappsparkering (Stockholm stad, 2008). I
Boverkets författningssamling (BFS 2011:15 16§) står följande; ”Parkeringsplatser för
rörelsehindrade med särskilt tillstånd bör anordnas vid viktiga målpunkter, som t.ex. (…)
friluftsbad.” Vidare står att; ”Där toalett för allmänheten finns skall minst en toalett kunna
användas av personer med rullstol för begränsad utomhusanvändning.” (BFS 2011:15
6§).

4.10 Vegetation
Växtlighet skapar upplevelsevärden och bygger rum, men kan också påverka tryggheten
och tillgängligheten i utemiljön. En välskött och välplanerad grön miljö bidrar till många
positiva värden och trygghetsaspekter. Felplacerade växter som t.ex. vuxit ur sin plats
eller med aggressiva rotsystem skapar dock problem i form av hinder längst gångvägar
och trottoarer. Växter med kraftiga och ytliga rotsystem riskerar att lyfta asfalt, plattor
och annan markbeläggning och på så vis skapa snubbelrisk och hinder för rullstolar och
rullatorer. Växter som är kända för sådana bekymmer likt pil, sälg, poppel, rönnsumak
och tall bör därför inte placeras nära gångvägar. Liknande problem kan uppstå om träd får
en för liten växtbädd och därmed för litet livsutrymme. Då är problemet alltså
utformningen av växtbädden snarare än vald växt. Rotbarriärer av olika slag kan ibland
användas för att begränsa rotinträngning.
Växter som hänger ut över gångbanan eller som skymmer belysningsarmaturer och
skyltar skapar också tillgänglighetsproblem och behöver beskäras eller ibland t.o.m.
avlägsnas. Ett stökigt och överväxt buskage eller dunge kan också hindra
överblickbarheten på en plats samt ge ett ovårdat intryck som kan göra att en plats
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upplevs som otrygg. Mer om tillgänglighets- och jämställdhetsaspekter finns under egen
rubrik. Ur ett tillgänglighetsperspektiv kan växtlighet också användas för att förhöja
upplevelsen i utemiljön. Genom att skapa upphöjda växtbäddar får bl.a. rullstolsbundna
en möjlighet att studera växterna närmare. Växtlighet med doft och textur samt växter
som skapar ljud med vinden kan också användas för att skapa upplevelsevärden för
personer med nedsatt syn. Växter med tydliga årstidsaspekter hjälper dessutom personer
med nedsatt kognitiv förmåga att förstå årstidsväxlingarna. En medveten design där
hänsyn tas till tillgänglighetsaspekter skapar därmed miljöer som lockar fler till
utomhusvistelse.
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av växter är allergi. Många personer är
idag allergiska mot pollen och/ eller känsliga för starka dofter och hänsyn bör därför tas
för att inte begränsa allergiska personers rörelseutrymme till målpunkter i kommunen.
Växter som är allergiframkallande eller kan ge allergiska besvär bör därmed inte placeras
nära entréer till publika lokaler, invid hållplatser eller vid luftintag (Linköping, 2013, s.
22). Allergiframkallande växter bör inte heller placeras på eller nära lekplatser, förskolor
eller skolor. Växter som under pollentid brukar skapa bekymmer är bl.a. björk, sälg,

hassel, al och gräs (Umeå, 2008). Exempel på starkt doftande växter är syren, ginst,
schersmin, spirea, hägg, olvon, hyacint och liljekonvalj. Andra växter som kan ge
problem för allergiker är ogräsen gråbo och maskros samt korgblommiga växter som
prästkrage, ringblomma, krysantemum och gullviva.
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4.11 Belysning
Belysning i utemiljö är viktig för trivseln och tryggheten för alla. Som enkelt avhjälpt
hinder för personer med rörelse- och orienteringsnedsättning avses belysning som är
bristande och/ eller bländande enligt 15 § HIN 3. God belysning behövs för att personer
med nedsatt syn ska kunna orientera sig, se och läsa och för att personer med nedsatt
hörsel eller som är döva ska kunna läsa teckenspråk eller läsa på läppar. Belysning bör
finnas längst gångytor i prioriterade stråk och vid dess målpunkter. Belysningen bör
anpassas så att den är jämn och ger tillräckligt ljus för att personer med nedsatt syn ska
kunna uppfatta hur underlaget ser ut och så att det för hörselskadade eller döva ska går att
kommunicera bl.a. med hjälp av teckenspråk. Belysning som är bländande bör åtgärdas.
Ett aktivt arbete med belysning skapar mervärden och kan hjälpa till att öka
trygghetsfaktorn i utomhusmiljön. Mer om detta finns beskrivet i senare avsnitt.
Inspiration och mer information om belysning finns i skriften Enklare utan hinder
(Boverket, 2005) s. 167-169.

4.12 Snöröjning
Snö och is kan göra att områden som är tillgängliga vid andra årstider inte längre går att
använda för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För att uppnå
målsättningen om en god tillgänglighet även vid vinterväglag krävs god information till
skötselpersonal om vad som krävs för att tillgängligheten ska upprätthållas.
Tillgängligheten vid viktiga gångstråk i kommunen behöver särskilt prioriteras. En sådan
prioritering gynnar även föräldrar med barnvagnar, cyklister, barn och alla övriga
gångtrafikanter.
För att vinterväghållningen ska kunna anses tillgänglig behöver gångvägar och övriga
ytor vara så pass snöröjda att vägbanan är fast och halkfri och att hinder inte har skapats
av snövallar o.d. Ett löst snötäcke skapar stora svårigheter för personer med nedsatt
rörelseförmåga att ta sig fram men är även ett bekymmer för andra fotgängare och
cyklister (Svenska kommunförbundet, 1994). Särskilt de som använder sig av något slags
hjälpmedel för att ta sig fram har stora svårigheter med lös snö. Utöver plogning och
förebyggande halkbekämpning av stråken behövs kompletterande snöröjning för att
avhjälpa hinder i form av plogvallar vid övergångsställen och passager, samt snöröjning
särskilt riktad mot personer med funktionsnedsättning vid ex. handikapparkeringsplatser
(Stockholm stad, 2008, s. 127). Handskottning av ytor där maskinröjning inte är möjlig
behövs också bl.a. för trappor, ramper och busshållplatser. När snön smält behöver löst
grus från vinterns halkbekämpning avlägsnas snarast möjligt för att inte utgöra ett hinder
för tillgängligheten för både personer med funktionsnedsättning, barnvagnar och
cyklister. Det är också viktigt att inget löst grus fyller upp ojämnheterna i de taktila
ledstråken och andra varningsmarkeringar anlagda för personer med nedsatt syn. Smuts
och mörkt grus kan dessutom göra att ljushetskontrasten minskar och att
kontrastmarkeringar därmed förlorar sin funktion. En medvetenhet om tillgänglighetskrav
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vid vinterväglag redan på planeringsskedet kan också förebygga svårröjda ytor och
minska risken för att snö skapar hinder för tillgängligheten.

4.13 Trygghets-, jämlikhets- och jämställdhetsåtgärder
Trygghets- och jämställdhetsåtgärder ingår inte i lagens krav om enkelt avhjälpta hinder,
men PBLs portalparagraf beskriver bl.a. att PBLs bestämmelser syftar till att ”främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden” (1 kap. §1 PBL).
Tillgänglighetspolicyn för Tierps kommun innehåller tillgänglighetskriterier för rörlighet,
trygghet samt jämlikhet. Dessa kriterier är alla viktiga för att skapa en god tillgänglighet
och de handlar om allt från fysiska möjligheter att kunna ta sig till och från, att en plats
upplevs som trygg, till att samhället är tillgängligt för alla oavsett kön, ålder, etnisk
tillhörighet, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
Många hinder för rörligheten och tryggheten i
utemiljön är relativt enkla att åtgärda. Det kan bl.a. Kännetecken för platser som
handla om förändringar av skötsel och underhåll, upplevs som trygga är att de
utglesning av buskage eller förbättrad belysning. Att - går att överblicka,
individer känner sig trygga i utemiljön är en viktig - ger kontakt med omgivningen,
faktor för tillgängligheten, för ett jämlikt samhälle - är befolkade,
och inte minst för jämställdheten. Trygghet kan - går att orientera sig i,
handla om att en person med funktionsnedsättning - blandar vägar och bebyggelse, samt
känner sig trygg vid förflyttningar i utemiljön - är välskötta.
Boverket, 2010b, s.9
eftersom hinder är avlägsnade. Trygghet är också
kopplat till människors upplevelser av olika platser.
Om en plats upplevs som otrygg besöks den inte lika ofta som en plats som upplevs trygg.
Upplevelsen av vad som är tryggt är olika från person till person. Hur vi upplever och
förhåller oss till en plats är kopplat till en mängd olika faktorer. För vissa är t.ex. mörkrets
intåg en begränsning som gör att platser kan upplevas otrygga. Andra faktorer som kan
påverka tryggheten är exempelvis platsens karaktär, siktlinjer och närvaro av andra
människor (Boverket, 2010b).
Trygghetsåtgärder kopplas ofta samman med trafiksäkerhet och trygghet i förflyttningar
är en viktig faktor för tryggheten. Men trafiksäkerhetsåtgärder kan också skapa otrygga
miljöer. Gångtunnlar är ett exempel på en plats som anlagts av trafiksäkerhetsskäl men
som ofta upplevs som otrygg. Ur ett trygghetsperspektiv anger Boverket (2010b) att det
bästa vore om vi kunde hitta andra lösningar för trafiksäkerheten än att bygga gång- och
cykeltunnlar. Om en gång- och cykeltunnel ändå byggs kan man bl.a. tänka på att göra
tunneln så kort och så bred som möjligt, att den ger en god överblickbarhet, att skymda
vrår, skymmande vegetation och konstruktioner precis vid tunneln undviks, samt att
arbeta med dagsljus och bländfri belysning inte bara i tunneln utan även kring den. Det
finns även tydliga skillnader finns mellan könen när det gäller trygghetskänslan. Studier
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har visat att kvinnor känner sig mer än fyra gånger så otrygga än män och otryggheten får
också större konsekvenser för kvinnors beteende. Utformningen av utemiljön är därför en
viktig jämställdhetsfråga. För många kvinnor är känslan av otrygghet i offentliga miljöer
kopplad till risken, eller den upplevda risken, av att råka ut för våld. Det är dock viktigt
att komma ihåg att brottsförebyggande åtgärder i den fysiska miljön inte alltid är samma
sak som trygghetsskapande åtgärder. Exempelvis kan kameraövervakning av ett område
bidra till att platsen upplevs som mer otrygg eftersom upplysningen i sig om att platsen
övervakas också berättar för besökaren att det är en ”otrygg plats” (Boverket, 2010b).

4.13.1

Trygghet kopplat till vegetation

När det kommer till trygghetsåtgärder i
Trygghetsskapande grönområden
utemiljön har vegetationen ofta en stor
- är välskötta med växter som har kvaliteter under
och komplex betydelse. En tät grönska
flera årstider,
nära inpå gångvägar, så som höga
- är överblickbara, tydliga och lätta att tolka,
häckar eller täta och flerskiktade
- har en balans mellan grönskans positiva värden
naturlika planteringar, skymmer sikten
och trygghetsskapande åtgärder,
och kan skapa otrygghet. Om
- är utformade med hänsyn till otrygghet kopplad
planteringarna istället placeras långt
till sociala relationer,
ifrån gångvägarna för att öka den fria
- ger möjlighet till olika aktiviteter, samt
sikten blir planteringarna samtidigt
- är anpassade efter omgivningens karaktär.
otillgängliga för personer med nedsatt
Boverket, 2010b, s.44-51
rörlighet. Studier har också visat att de
mest trygga miljöerna samtidigt är de miljöer som är minst attraktiva (Boverket, 2010b,
med hänvisning till Peters, Elands & Buijs, 2010, vetenskapliga artikel Social interactions
in urban parks: Stimulating social cohesion). En helt öppen plats ger alltså god
överblickbarhet med möjligheter att se eventuella angripare och med gott om flyktvägar,
men är knappast en plats man vill vistas på.
När det gäller trygghet kopplat till vegetation handlar åtgärderna i befintliga miljöer ofta
om gallring i eller röjning av buskage eller trädgrupper. Viktigt att tänka på är dock att
det vid en total röjning, alltså där buskar och träd beskärs mycket hårt eller kapas vid
markytan, är att skottbildning ofta uppkommer med mycket täta bestånd som följd.
Öppenheten som var tanken med beskärningen resulterar då istället inom bara en säsong
att försvinna. En kraftig beskärning påverkar dessutom platsens estetik och dess
upplevelsevärden negativt. En bra metod som rekommenderas av Boverket (2010b) är
istället att testa sig fram genom att först gallra bort en viss procent av växtligheten och
utvärdera dess effekter för den upplevda tryggheten på platsen. Att hitta rätt metod för
gallring av vegetation kan enligt Boverket sänka kostnaden, stärka tryggheten och
samtidigt behålla grönskans positiva värden.
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4.13.2

Ljussättningens betydelse för tryggheten

En plats ljussättning påverkar i stor utsträckning om
platsen upplevs som trygg eller otrygg (Boverket,
2010b). Det är dock viktigt att påpeka att mer ljus i
sig sällan löser problemet med otrygghet. Det
handlar istället om hur man ljussätter. Att bara lägga
till mer elektriskt ljus kan istället orsaka starka
bländande kontraster, öka känslan av exponering
eller signalera att platsen är otrygg. Kriterier för
trygghetsskapande belysning finns i faktarutan till
höger.

Trygghetsskapande ljussättning
- finns på rätt plats, är välvårdad och
signalerar platsens karaktär och funktion,
gestaltar omgivningen i flera dimensioner
med skuggor och kontraster,
- bländar inte och ger inte för skarpa reflexer,
- skapar goda synförhållanden och bidrar till
att det är behagligt att vistas på platsen,
- ökar möjligheten att se nödvändiga detaljer
och andra människors ansikten,
- skapar orienteringsmöjligheter och
överblickbarhet,
- tillåter mörker på medvetet valda platser.
citerat från Boverket, 2010b, s.73
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5

ARBETET MED TILLGÄNGLIHETSANPASSNING AV
TIERPS KOMMUN

5.1 Ansvar och arbetsformer
Ansvaret för tillgänglighetsarbetet i Tierps kommun är fördelat på olika enheter. För
åtgärdandet
av
hinder
i
befintliga
utemiljöer
ligger
ansvaret
hos
Samhällsbyggnadsenheten. Åtgärder i befintliga miljöer som kräver större
planeringsarbete ska genomföras i samarbete mellan alla berörda enheter inom
Samhällsbyggnadsenheten och i samverkan med aktiva handikapporganisationer i
kommunen. Kommunen har ett kommunalt handikappråd vilket är ett organ för
överläggningar, samråd och ömsesidig informationsutbyte mellan kommunen och
handikapp-organisationerna. Handikapprådet sammanträder minst fyra gånger per
kalenderår (Tierps kommun, 2013b).
Det praktiska åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder genomförs vanligtvis av extern
entreprenör. För vanligt förekommande hinder genomförs åtgärderna enligt typritning så
att ett effektivt och enhetligt genomförande garanteras. Framtagande av typritning ingår
som en del av genomförandeplanen och görs av extern konsult i samverkan med
kommunen. Handikappsrådet bör ges tillfälle att lämna kommentarer på typritningarna
innan de tas i bruk. Avlägsnande av hinder på busshållplatser och invid stationsområden
ska genomföras i samråd med Upplands lokaltrafik.

5.2 Kommunens tillgänglighetsarbete hittills
I början av 2000-talet inledde Tierps kommun arbetet med att tillgänglighetsanpassa
kommunen. Grunden låg i den Handikappolicy som antogs av kommunfullmäktige år
2001 där en handlings- och åtgärdsplan ingick (Tierps kommun, 2006). För utemiljön
innefattade dåvarande handikappolicy uppdrag om handikappanpassning av
busshållplatser, parkeringsplatser för funktionshindrade, nedfasnig av kantstenar på
övergångsställen, avhjälpande av hinder och underhållsbrister i gångbanor, snöröjning
samt utplacerande av soffor för vila. För att identifiera befintliga hinder i utemiljön
inleddes ett inventeringsarbete av kommunen i sammarbete med Vägverket konsult. År
2006 var rapporten Ett tillgängligt Tierp klar innehållandes inventering samt
åtgärdsförslag gällande tillgängligheten i Tierps köping. Inventering av övriga orter
genomfördes kring årsskiftet 2010/2011 (läs mer nedan).
Kommunfullmäktige antog år 2008 en Tillgänglighetspolicy, se bilaga 1, som bl.a. utgår
från Tierps kommuns vision där utveckling och tillväxt, en god livsmiljö, samt barn och
unga är prioriterade. Tillgänglighetspolicyn behandlar de tre målgrupperna
kommuninvånarna,
näringslivet
och
arbetsmarknaden
och
innehåller
tillgänglighetskriterier för rörlighet, trygghet samt jämlikhet. Tillgänglighetspolicyn har
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ett bredare perspektiv än den här tillgänglighetsplanen, men alla tre kriterier är
tillämpbara på utemiljöer. Det finns även en nu gällande Handikappolicy från 2009 (KF §
37/2009), vilken dock hänvisar till Tillgänglighetspolicyn i frågor om tillgänglighet, samt
en kommunal viljeyttring kallad Funktionsnedsättning 2025 (KF § 66/2013) vilken antogs
av kommunfullmäktige 2013. I viljeyttringen anges att uppföljning av tillgängligheten i
den fysiska miljön ska ske varje år, inte vartannat som tillgänglighetspolicyn anger.
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I kommunens Översiktsplan för 2010-2030 står att Tierp ska vara tillgängligt för alla.
Översiktsplanens ambitioner har två tidshorisonter. På kort sikt ska ”relativt enkelt
avhjälpta hinder åtgärdas”. Översiktsplanen nämner även riksdagens beslut om att enkelt
avhjälpta hinder ska ha blivit åtgärdade år 2010 och att ett fortsatt arbete enligt samma
principer är angeläget. Någon definition av vad ”relativt enkelt avhjälpta hinder” är för
något anges dock inte i översiktsplanen. På längre sikt föreskriver översiktsplanen att en
tillgänglighetsplan bör upprättas i samverkan med handikapporganisationerna. En sådan
tillgänglighetsplan kan enligt ÖP omfatta en övergripande del vilken byggs på ortsoch/eller sektorsvis. Den här tillgänglighetsplanen för utemiljö i Tierps kommun skulle
kunna anse uppfylla översiktsplanens beskrivning av en sektorsvis plan. Någon
övergripande tillgänglighetsplan för hela kommunen har dock ännu inte skapats.
I början av 2010 anordnade kommunen en Tillgänglighetsdag i seminarieform med syftet
att ge en samlad bild av hur långt kommunen kommit med tillgänglighetsarbetet. Dagen
arrangerades som ett led i säkerställandet av att kommunen uppfyller regeringens mål om
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att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade innan utgången av 2010. Syftet med dagen
var också att tillsammans med handikapporganisationerna inom kommunen prioritera
enkelt avhjälpta hinder.
Under 2010-2011 genomfördes en inventering av tillgängligheten i tätorterna Karlholm,
Mehedeby, Månkarbo, Skärplinge, Söderfors, Kyrkbyn, Tobo samt Örbyhus av
tillgänglighetskonsulten Magnus Mattisson. Inventeringen resulterade i beskrivningar
med bildmaterial över enkelt avhjälpta hinder, samt förslag på hur hindret kan åtgärdas.
Åtgärdsförslagen var också prioriterade mellan ett till tre för att ge vägledning om vilka
som först behöver åtgärdas, där objekt med prioritet 1 bör åtgärdas först. Framför allt
uppmärksammade inventeringen ett behov av att avfasa vägkanter vid övergångsställen
och gång- och cykelöverfarter, ett behov av att anlägga viloplatser längs stråk och ett
behov av att se över belysningen efter vägarna. PEAB, som under denna period skötte
skötseln av de yttre miljöerna på dessa orter, fick uppdraget att avhjälpa hinder enligt
denna inventering. Detta har skett lite i taget, dock utan att prioritetsordningen helt har
följts. Alla åtgärdsförslag från inventeringsrapporten har heller inte genomförts, vilket till
viss del kan förklaras med en otydlighet i beställningen från kommunens sida. Vissa
hinder har också varit enklare än andra att åtgärda och har således kunnat åtgärdas
omedelbart, medan andra krävt större insatser.
Under 2013 anordnade kommunen en Trafikantdag där medborgarna fick möjlighet att
inspireras och tycka till om miljövänliga färdsätt. Besökande och förbipasserande fick
tillfälle att lämna synpunkter på kommunens cykelvägar, behov av nya cykelvägar samt
komma med idéer kring trafikmiljön i största allmänhet. Även om många av förslagen
rörde utbyggnad och förbättring av cykelvägar inkom det ur detta även några synpunkter
och förslag från allmänheten som rör tillgängligheten. Synpunkter om tillgänglighet som
inkom var att de många vilobänkarna i Tierps köping var mycket bra men att ytterligare
en vilobänk i anslutning till Parkgatan, vid backen upp mot Vegavallen önskades samt att
trappan upp till järnvägsperrongen från tunneln saknar markering för synskadade.
Kommuninvånarnas åsikter ingår som underlag till denna plans inventeringsarbete och
kommer att beaktas.
Under 2014 genomfördes en inventering av tillgängligheten i Tierps köpings offentliga
utemiljöer. Inventeringen fokuserade på allmänna platser kopplade till stråk som många
människor använder och utgick från de befintliga gång- och cykelvägarna i Tierps köping
med tillägg för gångvägar vid större målpunkter så som skolor, vårdcentral, kyrkor och
butiker. För bedömning av dessa stråk har utgångspunkten varit den bedömning av stråk
som gjorts i samband med den tidigare tillgänglighetsinventeringen från 2006 (Tierps
kommun, 2006). Inventeringen finns tillgänglig i Solen X och kommer att tillsammans
med tidigare inventeringar sammanställas inför nya inventeringar av tätorterna i Tierps
kommun framöver.
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Nya sittplatser är kanske det mest tydliga resultatet efter 2010/2011-års tillgänglighetsinventering i
vissa av Tierps kommuns tätorter.
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7 Bilaga 1

Policy

Tillgänglighetspolicy
Antagen av koinmunfullmatIge § 89:2008
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Kommunfullmäkiges bffedning för omsorg och Itvstnigiö ;Mr arbetatfram en iiilgänglighetspoiicy 30159
utgår frOn Tieprs kommuns ViSi021. D114.51-021 där god iiVSItraP, utveckling och tiliväxt samt barn och unga
står i fokus.
Förslag om Tillgangliglietspolicy
Tierps koma ska offentlig service vara tillgängligt för alla oberoende av arbete, bostadsort.
fritidssysselsättning eller fimktionmedsättnina. Ett tillgängligt samhälle fungerar bättre 24- alla invånare_
oavsett funktionsnedsättning och särskilda behov_ Det öl= indilidens rörlighet och förmåga att delta.
Tierps kommuns tillgäuiglighetspolicv tar sin utgångspunkt i Tierps kommuns vision, i FN: s
standardregler om tillgänglighet samt hos individen och individens vilja att välja.
Målgrupper
Kommuninvånarna
Tillgängligheten till samhället, för varje enskild individ. skall förbättras i hela kommunen. Senast 2010
skall Tierps kommuns verksamhetsområden vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.
Offentliga miljöer bör vara tillgängliga ffir alla.
Näringslivet
Näringslivets tillgänglighet till kommunens service skall öka lik-väl som att individens tillgänglighet till
näringslivet ska öka.
Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden för invånarna i Tierps kommun_ både offentlig och privat, skall nå en ökad
tillgänglighet för alla individen Näringslivet tillgänglighet till arbetskraft sim. öka och hela kommunens
arbetsmarknad ska göras tillgänglig 27 alla kornumninvånare.
Kiiterier för Tillgänglighet
•

•

•

Rörlighet är grunden for en fungerande och god livsmiljö_ Det handlar om de fysiska
möjligheterna att ta sig till och från_ om möjligheterna att göra karriär, att ra önskad utbildning
och att kunna tillgodogöra sig möten med andra. Rörlighet kan mätas genom tillgång till
kommunikationer exempelvis turtäthet_ öppettider och möjligheten till konapetensutveckling.
Try her är viktigt. En plats som upplevs som otrygg. besöks inte lika ofta som en trygg plats. Det
gäller både fysisk, social och elektronisk iniljö. Trygghet kan mätas genom exempelvis
vägbelysning, övergångsställen eller graden av kommunal service.
Jämlikhet är ert grandlagande begrepp för tillgänglighet, oberoende av kön: ålder_
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och sexuell läggning Jämlikhet kan handla om antal
blometer gång- och cykelväg, antal dokument tillgängliga på olilm språk och tillgängliga för olika
funktionsnedsättningar.

Denna tillgänglighetspolicy skall ligga till grund för alla framtida måldokument och
handlingsplaner samt för allt planeringsarbete som sker i offentlig service och förvaltning.
Varje individs och intressegrupps möjlighet att påverka sin egen livssituation beaktas som ett
viktigt led i tillgänglighetstänkändet. Det är eu demokratifråga.
Tillgä uglighetsp olicyii baseras på gällande lagar och förordningar_ vilka lan beställas via
_Medborgarservice eller hämtas på Tierps kommuns hemsida.
Uppföljning av policyn ska ske vartannat år, baserat på nämndaluiterier. med start 2010_
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