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Sammanfattning 
 

För att främja den sociala hållbarheten behöver de mänskliga rättigheterna 

prägla arbetet kring utformningen av samhället. I Sverige upprätthålls detta 

arbete bl.a. via de Transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen tar 

hänsyn till människors olika funktion och behov, målsättningen strävar efter 

att uppfylla dessa behov. En del av arbetet kring målsättningen är att göra 

samhället tillgängligt för att öka individernas bidragande i samhället och dess 

utveckling. För att lättare kunna uppfylla medborgarnas resebehov så satsas 

det alltmer på kollektivtrafiken vilket ökar tillgängligheten och 

användbarheten.  

  

Arbetet undersöker hur god tillgängligheten och användbarheten är från ett 

dörr-till-dörr-perspektiv kring Expresslinjen i Helsingborg. För att få en 

helhetsbild genomfördes intervjuer med både individer och Helsingborgs 

kommun. Jämförelser utfördes mellan individ- och kommunperspektiv. 

Ytterligare en metod som använts är inventering och observation för att ge en 

fullständig bedömning av både tillgängligheten och användbarheten.  

  

Resultaten pekar på att tillgängligheten och användbarheten utifrån ett 

helaresan-perspektiv inte är god. Inventeringen pekade på ett antal hinder som 

förekom under resan vilket gjorde det svårare att utföra resor för individer 

med funktionsnedsättning. Intervjuerna och observationerna med individerna 

visade att hela resan inte gick att utföra på egen hand, därför försöker 

individerna minimera sina resor med kollektivtrafiken. Under intervjun med 

kommunen så framkom det att satsningen ökat tillgängligheten men att det 

var svårt att följa riktlinjerna fullt ut.  

  

Resan blir svårare att utföra på egen hand om utformningen inte är 

konsekvent vilket kan påverka antalet resor som utförs av individer med 

funktionsnedsättning. Det blir en stor förlust för samhället om 

tillgängligheten och användbarheten inte är god för individer med 

funktionsnedsättning, men även personer som är relaterade till individen med 

funktionsnedsättningen genom att försvåra orienteringen tillsammans i 

samhället vilket leder till en försämrad livskvalité. Detta kommer i sin tur att 

påverka hur väl uppsatta mål och riktlinjer uppfylls.  

 

Nyckelord: Helsingborg stad, Tillgänglighet, Användbarhet, 

Funktionsnedsättning, Hela-resan-perspektivet, BRT 

  



  

Summary 
 

Human rights need to imprint on the work of shaping society to promote 

social sustainability. This thinking is established in Sweden via Transport 

policy goals. The Transport policy goals consider people's different level of 

function and the different needs and work towards meeting these needs. Part 

of those goals is to make society accessible and usable for individual 

contribution in society. In order to be able to meet the citizen’s travel needs 

investments are being made in public transport, increasing accessibility and 

usability in society.  

 

The study examines how satisfactory the level of accessibility and usability 

are from a travel chain perspective around express route in Helsingborg. To 

get an overall picture of the accessibility and usability around the route 

interviews was conducted with both individuals and Helsingborg’s kommun. 

The interviews with the individuals followed the “Critical Incidence”-method. 

Comparisons were made between the perspectives of the individuals and 

Helsingborg’s kommun. Another method that was used to indicate the level of 

accessibility around the express route was an accessibility checklist that was 

created through using existing guidelines.  

 

The results indicate that the level of accessibility and usability from a travel 

chain perspective were not acceptable. The method with the accessibility 

checklist pointed to a number of obstacles during the trip which made it 

difficult to travel for individuals with disabilities. The “Critical Incidence”-

method showed that individuals with disabilities could not make the trip on 

their own, therefore the individuals try to minimize their travel by public 

transport. During the interview with Helsingborg’s municipality it emerged 

that the express route increased accessibility in Helsingborg but that the 

accessibility guidelines were hard to follow all the way because of special 

issues, changes throughout the process of constructing and planning etc.   

 

The trip becomes more difficult to carry out for individuals with disabilities if 

the design is not consistent throughout the environment which might affect the 

number of trips made by individuals with disabilities. It would be a great loss 

to society if accessibility and usability is not acceptable for individuals with 

disabilities, but also people who are related to individuals with disabilities. It 

would make it difficult to travel alongside them in society which would lead to 

a deteriorating quality of life. This in return will affect how well the goals and 

other goals will be fulfilled. 



  

 

Keywords: Helsingborg city; Accessibility; Usability;  

Disability; Travel chain perspective; BRT 



  

Förord 
 
 

Redan under första året som byggingenjör år 2018 var det ett ämne som 

väckte stort intresse hos oss, nämligen tillgänglighet och rättvisa i samhället. 

Detta intresse och passion för ämnet kom med en lärare som bistått med en 

massa hjälp och kunskap under programmet. Denna läraren, och vår 

handledare, är Helena Svensson. Vi vill tacka dig för all den tid och 

engagemang du bidragit med under studiernas gång och även under vårt 

examensarbete.  

  

Intervjupersonerna som bidragit med input till arbetet var kritiska till vårt 

arbete och ska ha ett stort tack för deltagandet, utan dessa individer hade det 

varit svårt att bilda en helhetsbild kring vårt ämne. Vi vill även tacka de 

engagerade representanterna från kommunens sida, Victoria Johansson och 

Torgny Johansson som bistått med värdefull information kring satsningen för 

Expresslinjen.  

  

Vi vill tacka alla medverkande i programmet, studenter och lärare, som 

bidragit till mycket kunskap och en god grund till verkligheten. Slutligen vill 

vi även tacka våra familjer och vänner som bidragit med energi, värme och 

kärlek under årens gång.  

  

  

  

Helsingborg, maj 2021  

  



  

Förkortningar och begrepp  
  

Brukare - Ordet används i dokument relaterade till byggd miljö och innebär 

att alla som använder en specifik miljö brukar den (Månsson, 2002).   

  

Nedsatt rörelseförmåga - Vanligtvis används ordet rörelsenedsättning. En 

nedsatt rörelseförmåga är en form av funktionsnedsättning som kan komma 

via en förvärvad skada eller sjukdom vara på olika nivåer. Nedsatt 

rörelseförmåga kan vara permanent eller tillfällig och är en svårighet som 

påverkar rörelse, men kan även påverka andningsförmågan etc. (Svensson, 

2020).   

  

Funktionsförmåga - Innefattar hantering av information genom sinnen 

såsom syn, hörsel, minne etc. Funktionsförmåga innefattar även sociala och 

psykologiska egenskaper och färdigheter som underlättar vardagsuppgifter 

som arbete, studier m.m. (Svensson, 2020).   

  

Nedsatt orienteringsförmåga - Nedsatt orienteringsförmåga kan innebära 

nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsatt kognitiv förmåga (Svensson, 2020).   

  

Kognitiv förmåga - Kognition handlar om att planera upp, lagra, och hantera 

in- och utgående information. Den kognitiva förmågan innebär därmed 

planering av arbete, resultatutvärdering, problemlösning och beslutsfattning 

på kort och lång sikt (Svensson, 2020).  

  

Allmän plats - Enligt plan och bygglagen är en allmän plats en gata, väg, 

park, torg eller liknande område som i överensstämmelse med detaljplan är 

byggt för ett samhällsbehov (Plan – och bygglagen, 2010).  

  

Ledstråk - En logisk, enkel och obruten kedja av ledande objekt från en viss 

plats till en annan utan hinder. Ett ledstråk kan vara i form av en naturlig eller 

konstgjord yta. Meningen med ett ledstråk är att leda, varna och ge 

valmöjligheter för individer med nedsatt synförmåga (Svensson, 2020).  

  

Valyta – En valyta är en slät yta som indikerar på att ett val måste utföras 

(Svensson, 2020).  

  

Ledyta – En ledyta kan antingen vara naturlig eller konstgjord. En naturlig 

ledyta kan uppstå i form av en vägg, mur, räcke eller liknande. En konstgjord 

ledyta består av betongplattor med sinusstruktur (Svensson, 2020).  

  



  

Varningsyta – En varningsyta är en avvikande beläggning som vanligtvis 

förekommer i form av kupolplattor som varnar för fara (Svensson, 2020).  

  

Naturliga ledytor - Består av asfalt med exempelvis gräsytor, husväggar 

eller annan tydlig kant till sidorna som urskiljer de olika ytorna åt (Svensson, 

2020).  

  

Konstgjord ledyta - En konstgjord ledyta finns där naturliga ledytor inte 

finns. Konstgjorda ytor består av vägledande plattor, varnande plattor och 

släta valytor. Exempelvis kan sinusplattor användas för att vägleda, 

kupolplattor för att varna och släta valytor för att ge möjlighet för val 

(Svensson, 2020).  

  

Natural color system (NCS) - En internationell standard som definierar 

färgers ljushetskontrast från vitt till svart utifrån en referensskala (Svensson, 

2020).  

  

Teknikkäpp - En lång vit käpp som används som hjälpmedel för individer 

med gravt nedsatt synförmåga. Käppen används för att varna om 

nivåskillnader och hinder i miljön. Vid käpputslag har käppen en räckvidd på 

ungefär 80 cm framåt och 70 cm i bredd (Svensson, 2020).  

  

Konfidentialitet - Innebär vid intervjuer att det enbart är intervjuaren som 

har tillgång till personuppgifter (Patel & Davidsson, 2011).   

  

Dysartri – En sjukdom som påverkar nerverna eller hjärnan hos en individ, 

därmed påverkas talförmågan (Widaeus, 2021).  
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1 Inledning 

 
Samhället behöver transporter av olika slag för att fungera. Detta kräver en 

politisk målsättning och prioritering för att uppfylla behoven. De 

transportpolitiska målen är uttryckligen denna politiska målsättning. Det 

övergripande målet syftar till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i 

hela landet. Det övergripande målet består av 2 primära mål, funktionsmålet 

samt hänsynsmålet. Funktionsmålet syftar till att ge medborgare en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalité och användbarhet samt bidra 

till utvecklingskraft och jämställdhet vid transportsystemets funktion, 

utformning och användning. Hänsynsmålet strävar efter att främja individens 

hälsa och att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. I hänsynsmålet ingår 

även det övergripande generationsmålet som vägleder arbetet kring miljö och 

hälsa. Målsättningen för generationsmålet är att överlämna samhället med 

färre problem inom områdena miljö och hälsa (Regeringen, 2009).   

  

En viktig del av den grundläggande tillgängligheten i funktionsmålet är den 

individbaserade tillgängligheten. En individbaserad tillgänglighet definieras 

som mötet mellan individens funktionella kapacitet och den fysiska miljöns 

krav eller utformning. Till sin natur är tillgängligheten objektiv och utgår 

ifrån normer och riktlinjer som är beroende av information om både personen 

och miljön. Däremot tillkommer en subjektiv dimension då det talas om 

användbarhet där användbarheten utgår ifrån individens egna bedömningar. 

Användbarheten kan enligt Almén et al. definieras som “att individen ska 

kunna ta sig till/från och kunna använda, dvs. förflytta sig, vistas i och bruka 

den fysiska miljön på samma villkor som andra”. Detta innebär alltså att en 

miljö kan vara tillgänglig utan att behöva vara användbar (Holmberg et al, 

2010).   

  

Ett effektivt verktyg för att främja hållbart resande som är öppet för alla och 

som kommer att öka tillgängligheten för invånare är kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafiken blir därmed ett sätt att uppnå flera samhälleliga och 

transportpolitiska mål. Dock kan funktionsnedsatta förlora chansen att 

använda detta verktyg ifall kollektivtrafiken inte är tillräckligt anpassad till 

deras behov. Detta behöver därmed tas hänsyn till vid planeringen av 

kollektivtrafiken (Trafikverket, 2012).   
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En kollektivtrafik som är tillgänglig och användbar, och som har konstruerats 

med ett hela-resan-perspektiv kommer gynna invånare och ge en ökad 

möjlighet till att ta del av olika samhällsfunktioner såsom arbete, utbildning, 

service osv (Trafikförvaltningen, 2018).   

 

1.1 Bakgrund  
  

FN har jobbat med anpassning för personer med funktionsnedsättning sedan  

1994 då standardreglerna kallades för ”Standard rules on the Equalization of 

Opportunities for Persons with Disabilities” trädde i kraft. Dessa menade på 

att individen ska ha delaktighet och jämlikhet i samhället även om denna 

individ är drabbad av en funktionsnedsättning. Senare antogs konventionen 

gällande de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning 

cirka år 2006 i Sverige. Med denna konvention tillgavs inga extra rättigheter 

eller andra förmåner för individer med funktionsnedsättning, utan det 

handlade enbart om att motverka diskriminering och ge möjlighet för dessa 

individer att kunna röra sig på samma sätt som alla andra (Regeringen, 2008).  

  

År 1979 var det år då en lag om anpassning för personer med 

funktionsnedsättning började tänkas utifrån gällande kollektivtrafiksystemet, 

nämligen lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik som uttrycker 

att kollektivtrafiken bör utformas så att den blir tillgänglig. FN:s 

standardregler har haft ett stort inflytande på Sveriges funktionshinderpolitik. 

I Regeringens proposition 1999/2000:79 fanns ett mål om att göra hela 

Sverige tillgänglighet och användbart för personer med funktionsnedsättning 

till år 2010, och det uttrycktes även i plan- och bygglagen. Även 

kollektivtrafiken skulle göras tillgänglig och gällande föreskrifter skulle 

skärpas (ibid).   

  

Utifrån dessa målsättningar som Regeringen antagit fick Boverket vid 

sekelskiftet i uppdrag att ta fram ett antal författningar. Dessa författningar 

skulle beskriva hur det ska arbetas med tillgänglighet och användbarhet. 

Produkten blev två dokument från Boverket, där det ena kallas för ALM och 

används när det ska byggas nytt t.ex. en ny station eller gångväg till stationen. 

Det andra dokumentet kallas för HIN och ser till att motverka enkelt avhjälpta 

hinder i befintlig miljö (Åström. et al 2013).  

  

Enligt Åström. et al (2013) så finns det ett för bussar särskilt direktiv som 

innehåller krav på fordonens kaross och inredning för att göra dessa 
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tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Syftet med direktivet är 

att underlätta förflyttning med kollektivtrafiken för individer med 

funktionsnedsättning, exempelvis genom att utrusta fordonet så att den 

audiovisuella informationen underlättar resan.    

  

Det arbetas med kollektivtrafiken för att främja en hållbar utveckling, en av 

satsningarna som effektiviserar kollektivtrafik är Bus Rapid Transit (BRT). 

Att fokusera på- och investera i satsningar såsom BRT kommer även att locka 

nya resenärer från andra färdmedel såsom bilister. Enligt riktlinjer för 

tillgänglighet bör utformningen av sådana satsningar på så sätt gynna alla 

resenärer. För att BRT ska utformas på ett optimalt sätt och samtidigt öka 

deltagandet i samhället för alla grupper krävs tillgänglighetsanpassningar 

inom infrastrukturen enligt riktlinjer för tillgänglighet. Dock kan individer 

med funktionsnedsättning påverkas av dessa satsningar eftersom att mindre 

detaljer vid utformningen inte prioriteras (Andersson et al., 2009).  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur god tillgängligheten med 

Expresslinje 1 är och hur Helsingborgs kommun har arbetet med 

tillgängligheten till och från hållplatserna för Expresslinjen i Helsingborgs 

kommun. Syftet är även att göra en jämförelse för att se om kommunens 

tillgänglighetsarbete med omkringliggande miljö till och från Expressbussen, 

ur ett “hela-resan-perspektiv” känns användbart för invånare med 

funktionsnedsättning.  

  

  

Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats för att underlätta 

arbetet med undersökningen:   

  

  

1. Hur ser mikrotillgängligheten ut ur ett “hela-resan-perspektiv” från dörr 

till hållplats för personer med funktionsnedsättning i Helsingborg?  

  

2. Hur upplevs användbarheten för personer med funktionsnedsättning 

utifrån ett “hela-resan-perspektiv”?  
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3. Hur har kommunen jobbat med tillgänglighetskraven vid byggandet av 

Expressbussen från ett “hela-resan-perspektiv”?  Och hur stämmer 

kommunens syn på tillgängligheten och användbarheten överens med 

hur personer med funktionsnedsättning känner?  
  

 

1.3 Avgränsning  

  

Arbetet har avgränsning till Helsingborgs Expresslinjen vilket även kallas för 

HEX:en utifrån ett resenärsperspektiv, det vill säga att undersökningen enbart 

utförs utifrån individers valda sträckor till och från Expressbussen från dörr 

till dörr. Undersökningen utfördes under sommarhalvåret med torrt underlag 

för att lättare kunna mäta och undersöka området. Inventeringsmallen 

skapades utifrån riktlinjer för mikrotillgänglighet.  
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1.4 Rapportens disposition  

  

Rapporten kommer att struktureras upp enligt följande:  

  

  

I kapitlet ramverk presenteras och studeras tillgängligheten och 

användbarheten samt hur dessa regleras av lagstiftningen och de 

transportpolitiska målen. Därefter kommer andra relevanta begrepp att 

förklaras och de olika dimensionerande grupperna att redogöras för. 

Satsningen i Helsingborg kommer även denna att redogöras för.  

  

I metodkapitlet kommer ett inventeringsformulär att beskrivas och hur detta 

har använts för att undersöka hur miljöns tillgänglighet ser ut till och från 

hållplatserna för Expresslinjen enligt de riktlinjerna som finns. Observation 

och intervjuer är andra metoder som kommer att användas för att undersöka 

tillgängligheten och användbarheten. Hur intervjuer med både kommun och 

individer med en form av funktionsnedsättning har genomförts beskrivs 

liksom de observationen som gjorts under intervjuns gång då dessa brukar 

miljön.   

  

Därefter presenteras de erhållna resultaten från de olika intervjuerna, 

observationerna och inventeringsmallen. Sedan följer en diskussion angående 

resultaten utifrån frågeställningar och avslutningsvis så beskrivs de viktigare 

slutsatserna.  
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2 Ramverk 

Hållbarhet tyder på en önskad riktning av utveckling i samhället. En hållbar 

utveckling definieras enligt Bruntlandskommissionen som tillfredsställandet 

av dagens behov utan äventyrandet av framtida generationers möjlighet till att 

tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling beskrivs ofta utifrån en balans av 

tre aspekter, den sociala, ekologiska och ekonomiska (Holmgren, 2020).  

 

Den ekologiska hållbarheten handlar om att värna om miljön och resurser som 

används i samhället. Detta kan främjas genom att tänka utifrån en 

livscykelanalys så att miljöpåverkan reduceras i största mån. En ekonomisk 

hållbarhet syftar till att fördela de ekonomiska medlen på ett rättvist sätt så att 

inga individer utesluts och utan att påverka den ekologiska hållbarheten 

negativt (ibid). 

 

Den sociala hållbarheten ska se till att främja jämställdheten och bekämpa 

segregationen i samhället, mellan olika kön, åldrar, etnicitet, religiös 

åskådning m.m. Den sociala hållbarheten ska även främja demokratin och 

underlätta att individer deltar och påverkar samhället på lika villkor. På så sätt 

resulterar detta i en sund livskvalité (Berg et al. 2019). 

 

Kollektivtrafiken bidrar till en social rättvisa genom att minska 

exkluderbarheten i samhället. Kollektivtrafiken minskar orättvisor genom att 

förbättra för ekonomiskt svaga individer så att dessa kan delta i samhället på 

lika villkor. På så sätt kan jämlikheten och delaktigheten förbättras mellan 

könen och andra grupper med olika funktionsnedsättningar m.m. i samhället 

(ibid). 

 

Trots att transportförsörjningen i majoriteten av fallen är utmärkt så kan det i 

många fall uppstå begränsningar som påverkar resandet. Begränsningarna kan 

vara i form av strukturella eller individuella parametrar exempelvis kognitiva 

eller fysiska funktionsnedsättningar (ibid). 

 

Riksdagen antog år 2000 en nationell handlingsplan för att verkställa de 

handikappolitiska målen. Fjorton myndigheter såsom Banverket, Vägverket 

och Sjöfartsverket fick ett s.k. sektorsansvar för att efterleva denna 

handlingsplan. Strukturen för myndigheterna förändrades med åren vilket 

ledde till att sektorsansvaret i 2010 års budgetproposition ersattes med ett 

särskilt ansvar via 22 strategiska myndigheter, bland annat Trafikverket 

(Åström. et al 2013).  
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Trafikverket är den myndighet som är ansvarig för utvecklingen av 

kollektivtrafiken, och hjälper med råd- och stödgivande till bland annat de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna. De regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för kollektivtrafiken i ett visst län 

(numera regioner), där det regionala ansvaret delas mellan landsting och 

kommun (ibid).  

 

2.1 Lagar och styrmedel 

 

2.1.1 Styrmedel för kollektivtrafiken 
 
Det finns regelverk på både nationell och internationell nivå för 

tillgängligheten inom kollektivtrafikområdet (Boverket, 2019). 

 

2.1.2 Styrmedel för tillgänglighet och användbarhet på 
internationell nivå 
 
ISO (21 542:2011) Building construction — Accessibility and usability of 

the built environment är en standard som innehåller rekommendationer och 

krav angående arbetet kring ett tillgängligt och användbart samhälle. 

Standarden används som en internationell vägledning för bland annat 

ingenjörer, arkitekter, lagstiftare m.m. Standarden godkändes av ett antal 

länder i världen för syftet att tillgodose behovet av individer med varierande 

funktion (ISO, 2011). 

 

År 2007 så antog Sverige FN-konventionen som handlar om rättigheter för 

funktionsnedsatta. FN-konventionen är juridiskt bindande, och har präglat 

arbetet med de svenska lagarna (Boverket, 2019). 

 

Styrmedel för tillgänglighet och användbarhet på nationell nivå 

 

Den nationella planeringen med hänsyn till tillgänglighet och användbarhet 

efterlevs med ett antal regelverk och föreskrifter för diverse transportslag: 

 

 

• Genom Plan- och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler 

(BBR) regleras bland annat de byggnader och serviceanläggningar som 
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är kopplade till kollektivtrafiken (Åström. et al 2013). BBR gäller 

endast för byggnader och inte andra anläggningar (Svensson, 2020). 

• Diskrimineringslagen (2008:567) är en lag som främjar jämställdhet 

och möjlighet i samhället oberoende av funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet m.m. Bristande tillgänglighet i samhället är 

en form av diskriminering och bör motverkas (ibid). 

• Lag (2010:1065) om kollektivtrafik är den lag som gäller för 

kollektivtrafik på väg, vatten och spår, och började gälla den 1 januari 

2012. Lagen innehåller krav och bestämmelser på hur kollektivtrafiken 

ska styras och planeras, bland annat genom krav på att ta fram 

trafikförsörjningsprogram för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna. Ett trafikförsörjningsprogram är ett 

vägledande mål för arbetet kring att tillgängliggöra kollektivtrafiken för 

individer med funktionsnedsättning. De regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ska erbjuda en tillgänglig kollektivtrafik 

för samtliga resenärer i enlighet med denna lag (ibid).  

• Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik reglerar hur 

kollektivtrafiken kan planeras och anpassas till individer med 

funktionsnedsättning. Enligt förordningen om handikappanpassning ska 

utvecklingen ske i en takt som är skälig med hänsyn till de tekniska och 

ekonomiska förutsättningarna. Trafikverket har ansvar då det gäller 

initiering, planering, samordning och uppföljning av denna lag (ibid). 

• Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9 - HIN 3) är en föreskrift utgiven 

av Boverket som innehåller råd om hur enkelt avhjälpta hinder kan 

motverkas i och till lokaler, allmänna platser och redan byggd miljö där 

allmänheten har tillträde (Boverket, 2019). 

• Tillgänglighet på allmänna platser (BFS 2011:5 ALM 2) är en 

föreskrift utgiven av Boverket som innehåller råd om hur nybyggnation 

av nya allmänna platser eller områden ska bli användbara och 

tillgängliga (Ibid).  

• VGU är ett regelverk för vägars och gators utformning som 

Trafikverket tillsammans med SKL har tagit fram. VGU är ett för 

kommuner frivilligt och rådgivande dokument som har för syfte att 

tydliggöra arbetet mot den färdigbyggda vägens-, och 

gatuanläggningens egenskaper. I VGU kan riktlinjer för utformning av 

busshållplatser hittas. Den uppdateras konstant om hur det ska designas 

och projekteras i miljön för att den ska leva upp till HIN och ALM 

(Trafikverket, 2020). 

• ECE-reglemente 107 har ersatt bussdirektivet som gällde tidigare, men 

rättsakterna är lika. Bus Nordic är det kravdokument som gäller i 
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Norden utefter bestämmelserna i ECE-reglemente 107 (Åström. et al 

2013). 

 

De transportpolitiska målen 

 

Det övergripande målet går ut på att säkerställa en transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv som är samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar, i hela landet (Regeringen, 2008). Övergripande mål 

delar sig två olika delar, nämligen hänsynsmålet och funktionsmålet: 

 

Funktionsmålet handlar om att transportsystemet ska vara jämställt mellan 

könen, och uppfylla deras transportbehov på lika villkor. Dessutom ska 

transportsystemet leda utvecklingskraften i hela landet och ge alla invånare 

“användbarhet” samt god kvalitet med grundläggande tillgänglighet. Detta 

sker genom att ta hänsyn till transportsystemets funktion, utformning och 

användning (ibid).  

 

Hänsynsmålet syftar på att transportsystemet ska ta hänsyn till aspekterna 

miljö, säkerhet och hälsa samt arbeta för att uppfylla dessa aspekter. Det 

arbetas för detta genom att ta hänsyn till användning, utformning och 

funktion av transportsystemet. I transportsystemet så ska miljöpåverkan 

begränsas och den negativa hälsoeffekter minskas med tanke på 

generationsmålet (ibid).  

 

2.2 Tillgänglighet och användbarhet 

 

2.2.1 Tillgänglighet 
 

Tillgängligheten är ett objektivt begrepp och utgår från specifika normer och 

riktlinjer. Transportsystemets funktion, samhällsfunktioners lokalisering samt 

bebyggelsens lokalisering är påverkansfaktorer på tillgängligheten (Holmberg 

et al., 2008). Att jobba med tillgänglighet är viktigt för att så många som 

möjligt ska kunna delta samt medverka i samhället (MFD, 2020). Att öka 

tillgängligheten är även nyttigt för andra individer som inte har någon 

funktionsnedsättning (Funka, 2020).  

 

Begreppet tillgängligheten delas i två delar ur ett samhällsperspektiv, 

nämligen makro- och mikrotillgänglighet (Holmberg et al., 2008).  
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Tillgänglighet på makronivå handlar om lättheten att nå olika målpunkter för 

medborgare och näringsliv. Det brukar talas om den enkelheten eller lätthet 

för medborgare och näringsliv att nå olika aktiviteter, i tid, kostnad, avstånd 

eller annan sorts ansträngning. Alla ovan nämnda faktorer kan alltså vara mått 

på tillgängligheten på denna nivå (ibid).  

 

Ett enkelt sätt att mäta tillgänglighet på kan vara genom tid, dvs. hur långt nås 

det exempelvis på en timme med ett visst färdmedel. Ett sätt att illustrera 

tidsperspektivet kan vara genom isokronkartor som visar hur långt det kan nås 

under en viss tid. Kostnad kan även denna vara en indikation på tillgänglighet, 

där det kan jämföras hur långt det kan nås med en viss summa pengar (ibid).   

 

Tillgänglighet på mikronivå handlar mer om relationen mellan individens 

kapacitet och kraven på en specifik miljö. Detta innebär alltså anpassningar i 

befintlig miljö så att individer som inte har full kapacitet ska kunna nyttja 

miljön och delta i samhället på lika villkor. Här krävs det information om 

individen och miljön för att lämpliga anpassningar ska kunna utföras. Dock är 

det omöjligt att planera trafikmiljön utifrån respektive individs behov. Det har 

därför arbetats med olika dimensionerande grupper genom forskning. Dessa 

grupper har formats då likvärdiga behov i trafikmiljön har hittats. På så sätt 

blir det lättare att anpassa miljön. Ett sätt att mäta mikrotillgänglighet på kan 

vara genom inventeringsformulär där hinder registreras utifrån riktlinjer 

(Holmberg et al., 2008). 

 

Eftersom kraven från miljön i de flesta fall är för höga jämfört med individens 

kapacitet så kan arbete med projektering och design av trafikmiljön underlätta 

kraven på individer med funktionsnedsättning. På så sätt blir trafikmiljön 

tillgänglig för alla (Svensson, 2020). 
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2.2.2 Användbarhet 
 

Det finns ytterligare ett begrepp som kallas för användbarhet som hör ihop 

med tillgänglighet på mikronivå men bör ändå hållas isär. I det här begreppet 

läggs det en dimension till, nämligen den subjektiva dimensionen där varje 

individ upplever miljön själv. Definitionen av användbarhet är att individen på 

samma villkor ska kunna förflytta sig, vistas i och använda den fysiska miljön 

som alla andra. Användbarheten kan exempelvis mätas genom intervjuer med 

funktionsnedsatta. Ett sätt att mäta användbarheten kan vara genom metodiken 

“critical incidens” där individer intervjuas medan de brukar en viss miljö. På 

så sätt kan brister märkas (Iwarsson et al. 2003).   

 

2.3 Kollektivtrafikens planering 

 

Transportsystem 

 

Transportsystemet nyttjas för att förflytta individer eller gods från en viss 

punkt till en annan. Begreppet omfattar trafik från väg, järnväg, luftfart och 

sjöfart men även cykel- och gångtrafiken ingår. Hela resan ska fungera för 

brukare enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av 

transportsystemet. Utformningen av transportsystemet ska vara användbar för 

individer med funktionsnedsättning. Systemet blir användbart då diverse 

berörda parter har anpassat sitt arbete utifrån ett resenärsperspektiv (Åström et 

al., 2013). 

 

Hela-resan-perspektivet 

 

Det betonas i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av 

transportsystemet att hela resan ska fungera. Det är viktigt att hela resan 

fungerar, dvs. från dörr till dörr. Detta innebär att det inte är tillräckligt om 

enbart kollektivtrafiken är anpassad för individer med funktionsnedsättning, 

utan även miljön till och från transportmedlet ska vara anpassad, hela året 

(Åström et al., 2013).   
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Enligt Book et al. (2016), kan en kollektivtrafikresa innehålla dessa 

parametrar: 

 

 

• Gångtid 

• Restid  

• Väntetid (finns det sittplats, vindskydd?) 

• Bytestid (mellan olika hållplatser)  

 

Resan kan även påverkas av dessa parametrar  

 

• Hållplatsavstånd  

• Tidtabellsinformation 

• Biljettsystem-, och betalsystem 

• service och utbud i anslutning till kollektivtrafiken 

• Av-, och påstigning 

• Bekvämlighet 

 

För att främja tillgängligheten visar studier att hela resan är viktig att se på. 

Dessa parametrar kan påverka olika grupper och kan i vissa fall framträda som 

ett hinder. Ett exempel är att avståndet från hemmet till hållplatsen eller vid 

bytesplatser kan framstå som ett hinder och på så sätt påverka resandet för en 

del äldre individer. Vad gäller individer med funktionsnedsättning kan 

avståndet vara av mindre besvär jämfört med tillgängligheten i fordonet (ibid). 

 

Det finns olikheter i olika resenärsgrupper där varje grupp kan ha särskilda 

behov för hela resan. Därför är det viktigt att se över hela resan från 

gruppernas perspektiv för att kunna göra hela resan tillgänglig (ibid). 

 

 

Kollektivtrafik 

 

Kollektivtrafik är ett begrepp som kan vara mångtolkat. SIKA (2005) 

definierar kollektivtrafik som en regelbundet tillgänglig samt i förväg 

organiserad transport som erbjuds allmänheten eller en särskild personkrets 

enligt givna regler. 

 

Enligt Transportstyrelsen (2020) kan begreppet kollektivtrafik tolkas som 

persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten 

fortlöpande och utan diskriminering utifrån EU:s kollektivtrafikförordning 
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1370/2007 artikel 2 a. Denna tolkning hänvisas till i kollektivtrafiklagen 

(2010:1065). 

 

Ett viktigt verktyg för att uppnå flera samhällsmål och transportpolitiska mål 

är kollektivtrafiken via exempelvis arbetet för jämställdheten mellan könen. 

Genom kollektivtrafik kan ett socialt rättvist transportsystem jobbas mot där 

medborgare har rätten att delta i samhället på lika villkor. Kollektivtrafiken 

bekämpar och förminskar den sociala exkluderbarheten (Berg et al., 2019).  

 

Med kollektivtrafiken så främjas hälsan mer på grund av fler promenader 

jämfört med bil. Dessutom är kollektivtrafiken väldigt yteffektiv jämfört med 

bilen vilket innebär att kapaciteten är högre vilket kräver mindre yta i trafiken 

(Holmberg, 2008). Ett exempel på detta visas i bilden nedan. 

 

 

Fördelen med att erbjuda kollektivtrafik är att göra det tillgängligt i samhället 

till destinationer såsom arbeten, vård, omsorg, service m.m. Detta gäller i 

synnerlighet de grupper som inte har tillgång till ett annat färdmedel. Dessa 

grupper kan bestå av individer som saknar körkort, tillgång till bil eller hushåll 

med lägre inkomst. 

 

Bus rapid transit (BRT) 

 

Bild 1: Ytanvändning beroende på färdmedelsval (We ride, 2018) 
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Bus Rapid Transit grundades år 1970 i Latinamerika på grund av den snabbt 

ökande befolkningstillväxten under denna period i ett flertal stadskärnor. 

Tillväxten skedde snabbt och detta ställde höga krav på kollektivtrafiken och 

därmed på de som är ansvariga. Dessutom var invånare beroende av 

kollektivtrafiksystemet. Tanken med den spårbaserade infrastrukturen har 

länge funnits men saknade ekonomiska resurser. Därmed blev lösningen ett 

BRT-system (Andersson et al., 2009).  

 

BRT-systemet är ett koncept som används i olika länder runt om världen. 

BRT-begreppet har ingen exakt internationell definition, men det som 

karaktäriserar BRT-systemen är följande: 

 

 

• Linjesträckning skall vara rak och tydlig 

• En ökad/hög turtäthet  

• Signalprioritering i trafik och eget körfält som ger en ökad 

framkomlighet 

• Hög kapacitet   

• Färre hållplatser i jämförelse med lokalbussar (minst 800 m avstånd) 

• Ska ha egen identitet, design, varumärke samt ska vara synlig i 

stadsmiljö  

• Hållplatser skall utformas som stationer (ibid) 

 

 

Det skapas en hög attraktionskraft för BRT-system genom att ge detta system 

en egen identitet i trafiken utifrån en rak och tydlig linjesträckning. Även 

utformningen av hållplatserna kan attrahera fler resenärer, där hållplatserna i 

detta fall är utformade som stationer. Restiden minskar vid transport med ett 

BRT-systemet då den har ett eget körfält, rakare sträckor och 

signalprioritering i trafiken. BRT-systemet är snarlikt spårvägar eller 

tunnelbanor med sin framkomlighet och turtäthet (ibid). 

 

Investering i en BRT-linje kommer att leda till en utveckling i arbetet kring en 

hållbar stadsutveckling genom dess integrering i stadens planering och genom 

en sammanknytning av viktiga destinationer i en stad. För att kunna nå 

visionen kring en snabb, bekväm och pålitlig kollektivtrafik måste sådana 

trafiklösningar prioriteras (ibid).  
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BRT i Sverige 

 

Syftet med BRT i Sverige är att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och på så 

sätt uppfylla de transportpolitiska målen. Just stadsbusstrafiken är bristande i 

samhället på grund av många anledningar. En av dessa är exempelvis den låga 

turtätheten vid glesbebyggda områden. Ytterligare en orsak kan vara det korta 

avståndet mellan hållplatserna som kan leda till ett ryckigt körande samt lägre 

medelhastigheter. Förutom detta så störs även busstrafiken av andra fordon vid 

blandtrafik, och detta kan påverka framkomligheten. Med en satsning på BRT-

system kan dessa brister motverkas (Andersson et al., 2009). 

 

2.4 Satsningen på Expressbussen i Helsingborgs 
kommun 
 

Helsingborgs kommun inväntar en befolkningstillväxt från dagens 147 000 

invånare till ett förväntat invånarantal på 175 000 år 2035. Med denna tillväxt 

krävs innovativa trafiklösningar för att lösa det kommande resebehovet i 

staden. Därför har staden genomfört en infrastruktursatsning för att främja 

kollektivtrafik och hållbart resande i form av en expresslinje mellan sträckan 

Dalhem – Råå som de kallar Expressbussen. Med denna satsning ska en mer 

framkomlig och tillgänglig busslinje leda till ett större antal resor med 

kollektivtrafiken (Helsingborgs stad, 2017).  

 

Projektet genomfördes under 3 års tid med avslutning år 2019. Längs denna 

sträcka har en del större ombyggnationer utförts såsom för de stationsliknande 

hållplatserna. Linjen har fått ett separat körfält med rakare sträckor för att 

snabbare nå till destinationerna. Linjen har fått signalprioritering i trafiken 

jämfört med andra fordon för att främja framkomligheten. På så sätt kan 

kollektivtrafiken främjas och genomfartstrafik såsom biltrafiken minska (ibid). 
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Sträckan för Expresslinjen från sin start och slutdestination är på 12 km med 

totalt 20 stationer. Satsningen är en utveckling av den äldre linjesträckningen 

för busslinje 1. Ombyggnationen för busshållplatserna utfördes så att dessa 

stationsliknande hållplatser kan hantera en dubbelledbuss på 24 m. Asfalten 

för linjens körfält är röd till färgen för att lättare kunna urskilja den. 

Hållplatserna är utformade så att det endast behöver köras rakt utan att behöva 

svänga in (ibid).  

 

 

 

 

 

 

  

Bild 2: Den nya linjedragningen för Expressbussen, linje 1 
Dalhem – Råå (Skånetrafiken, 2021) 
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Fordonet 

Fordonet som används för expresslinjen i Helsingborg är elektrifierad och 

laddningsmöjlighet finns i ändhållplatserna (Skånetrafiken & Helsingborgs 

stad, 2015). På-, och avstigning kan ske genom alla dörrar och fordonet ska 

vara tyst speciellt vid hållplatser. Visuella och audiella hjälpmedel för 

information om stationer ska finnas ombord för att göra bussen tillgänglig för 

resenärer. Turtätheten under dagtid är på ca. 10 minuter och mindre än 20 

minuter under lägre trafik (X2AB, 2015). 

 

 

 

 

2.5 Funktionshinder, funktionsnedsättning eller 
funktionsvariation  

 

Enligt Socialstyrelsen (2019) så kan funktionsnedsättning definieras som en 

nedsättning av funktionsförmåga, vare sig den är fysisk, psykisk eller 

intellektuell. En funktionsnedsättning kan vara en medfödd eller en förvärvad 

skada, eller även uppstå via sjukdomar. En funktionsnedsättning kan vara 

permanent eller tillfällig. 

 

Socialstyrelsen menar på att ett funktionshinder innebär en begränsning för en 

funktionsnedsatt individ i relation till miljön. Brister i tillgänglighet, allmän 

kommunikation eller information klassas som ett funktionshinder (ibid). 

 

I FN:s konvention om rättigheter för individer med funktionshinder så har det 

fastställts att dessa individer ska ha samma rättigheter som andra, dvs. genom 

delaktighet och tillgänglighet m.m. För att möjliggöra detta så krävs det 

politiska insatser, och de nordiska länderna har delvis implementerat detta i 

sin handikappolitik (Widerlund, 2012). 

 

Under sista perioden används ordet funktionsvariation som benämning för att 

ta fasta på att det inte är en nedsättning utan en variation. Ordet anses ha en 

Bild 3: Bild över Expressbussen (Skånetrafiken, 2020) 
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mer positiv inverkan jämfört med andra benämningar. Enligt Lenard (2020) så 

kan en funktionsvariation uppstå vid födseln eller vara en förvärvad skada 

under livstiden. En funktionsvariation kan vara en mängd sjukdomar eller 

variation i förmågor såsom depression, förlamning, diabetes m.m., det vill 

säga att en funktionsvariation kan vara både fysisk, intellektuell eller psykisk. 

Funktionsvariation uppstår då en individ är i behov av hjälp för att klara av sin 

dag. 

 

2.6 Funktionsnedsättning och statistik  

 

Det finns inga exakta siffror på antalet funktionsnedsatta i Sverige på grund av 

personligt integritetsskydd, därmed får myndigheter inte registrera antal 

påverkade individer. Det blir därför svårare att veta hur många som påverkas 

av en bristande miljö. Dock krävs ändå indata för att kunna arbeta mot ett mer 

tillgängligt samhälle. Det finns ett antal metoder för att utvinna indata där 

enkäter är den mer aktuella. Enkätundersökningar utförs dock med brist i att 

det enbart är självdiagnos som kan utföras (Funka, 2020). 

 

Nedsatt rörelseförmåga 

Statistiken om nedsatt rörelseförmåga är approximativ för denna grupp 

förutom där hjälpmedel används. Hjälpmedel såsom rollatorer eller rullstolar 

kan beräknas efter utdelning. 

 

515 000 individer som överstiger 16-årsåldern har någon form av 

rörelsenedsättning där hälften av dessa är äldre än 75 år     

150 000 använder rullstol 

Cirka 250 000 använder rullator (ibid). 

 

Nedsatt kognitiv förmåga 

Svårigheter relaterade till läs-, och skrivförmåga: 

 

En fjärdedel av den vuxna svenska befolkningen har lässvårigheter. 

Ungefärligen 5–8 % av befolkning lider av dyslexi. 

Årligen drabbas 10 000 av afasi (ibid). 

 

Svårigheter relaterade till förståelseförmåga: 
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Cirka 50 000 har blivit diagnostiserade med en utvecklingsstörning (ibid). 

 

Svårigheter relaterade till talförmåga:  

Mer än 25 000 individer lider av dysartri. 

Fler än 100 000 individer stammar (ibid). 

  

Nedsatt synförmåga  

Cirka 120 000 av befolkningen är synskadade. 

Minst 30 000 av denna grupp är blinda eller gravt synskadade. 

År 2013 skattades det att 1 300 läste punktskrift (ibid). 

 

Nedsatt hörselförmåga  

1,5 miljoner av befolkningen är hörselskadade där mer än 50% överstiger 

65 års ålder. 

500 000 av 700 000 eller fler invånare som är drabbade av nedsatt hörsel 

har tillgång till hörapparat.  

Fler än 15 000 individer vid vuxen ålder har drabbats av dövhet eller en 

grövre hörselskada. 

Årligen är det fler än 70 barn som föds med dövhet, och det finns 10 000 

barn som är döva. 

30 000 individer behöver hjälpmedel såsom teckenspråk eller liknande stöd 

(ibid). 

 

Överkänslighet och allergi 

Astma och allergi  

2,5 miljoner av befolkning har allergier  

Ungefärligen 740 000 individer har astma (ibid). 

 

 

Åldrande  

Svenska befolkningen åldras kontinuerligt och kommer att göra detta i större 

utsträckning framöver. Även om hälsan förbättrats så är det fortfarande vanligt 

med kombinationer av olika funktionsnedsättningar. 
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En femtedel av den svenska befolkningen ligger i åldersgruppen 65 år och 

andelen kommer att stiga. 

Dagens siffror pekar på ett antal av 160 000 demenssjuka och detta ökar 

kraftigt (ibid). 

 

En individ med funktionsnedsättning reser enligt statistik mindre än den 

genomsnittliga individen. Exempelvis så reser en individ med nedsatt 

rörelseförmåga i genomsnitt 0,9 resor per dag jämfört med det generella 

genomsnittet på 1,6 resor per dag för en individ utan någon 

funktionsnedsättning. I kollektivtrafiken reser individer med 

funktionsnedsättning i genomsnitt 0,1 resor per dag och person jämfört med 

0,2 resor per dag och person utan en funktionsnedsättning (Trafikanalys, 

2019).  

2.7 Dimensionering utifrån olika gruppers funktionella 
förmåga 
 

För att jobba med tillgänglighet och användbarhet så måste det tas hänsyn till 

individens kapacitet och kraven utifrån en särskild miljö. Det är dock svårt att 

jobba med enskilda individer i trafikplanering. Det har därför arbetats med 

olika dimensionerande grupper genom forskning, där grupperna kan ha 

likvärdiga behov i miljön. På så sätt blir det enklare att jobba med, och 

anpassa miljön till dessa behov. Grupperna kan delas upp olika för att arbetas 

med. I detta fall utgås det från att det finns 6 dimensioner av 

funktionshindrade (Svensson, 2020). Dessa beskrivs nedan: 

 

 

1. Nedsatt rörelseförmåga 

 

På grund av skador eller sjukdomar så kan gångsvårigheter uppstå, eller även 

på grund av balansrubbning, nedsatt ork (på grund av lung-, hjärt-, eller även 

kärlsjukdomar eller ålder) eller nedsatt koordination. Det finns även risk för 

att snubbla eller halka vid längre promenader på grund av ojämnheter såsom 

trösklar, kanter eller liknande. Trappor, och andra nivåskillnader som kan vara 

av halkig karaktär kan vara besvärligt. Hjälpmedel för gång såsom käpp, 

kryckor, rullstol eller rollator kan användas för att underlätta. Individer med 

nedsatt funktionsförmåga kan även på grund av stelhet eller smärta vid rörelse, 



 

 

 

 

 

21 

känselbortfall och nedsatt precision ha en begränsad funktion i armar och 

händer (ibid). 

 

 

• Individer som använder rullatorer har svårigheter med hanteringen av 

tunga dörrar och höga trösklar. Det är även komplicerat att gå baklänges 

med en rullator. 

• Personer som är rullstolsburna behöver jämna underlag med breda 

passager och ramper eller hissar i samband med trappor. Dessa 

individer kan även svårigheter att sträcka sig och luta sig för att nå 

föremål (ibid).  

 

För att öka tillgängligheten för denna grupp kan åtgärder vidtas: 

 

 

• Hissar eller ramper i samband med trappor med acceptabel lutning 

enligt riktlinjer. Där det finns trappor eller ramper bör ledstänger finnas. 

• Mark-, och golvbeläggning som jämn, fast och halkfri. Kanter, trösklar 

och liknande bör förebyggas. 

• Tillräckligt med utrymme utifrån behov såsom val av hjälpmedel m.m. 

• Utrustning såsom manöverdon ska vara i en anpassad höjd och kan 

brukas med en hand. 

• Dörröppnare för tyngre dörrar, annars lättöppnade dörrar 

• Bord och bänkar bör ha ett tillräckligt utrymme så att rullstolsburna 

individer kan komma in under det. 

• Det ska vara lätt att ta sig upp från anordnade sittmöjligheter och 

toalettstolar. 

• Långa transportvägar bör ha sittmöjligheter 

• Anpassning i samhället med hänsyn till den lägre ögonhöjden och 

räckvidden för rullstolsburna vid utformning av skyltar, belysning, 

fönster m.m. (Svensson, 2020 s. 33–35)  

 

 

2. Nedsatt hörselförmåga  

 

I lokaler med försämrad akustik så kan det bli svårt för individer som har 

nedsatt hörselförmåga att urskilja ljud. Stolskrap, ljudet av steg eller liknande 

bakgrundsljud stör dessa individer, och hörapparater hjälper inte särskilt 

mycket. För att kunna tyda vad motparten talar så behöver individer med 

nedsatt hörselförmåga att avläsa läpparnas rörelser. Bländande ljus eller 
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skarpa skuggor kan påverka hur denna grupp interagerar med omgivningen 

(Svensson, 2020) 

 

 

För att öka tillgängligheten för denna grupp kan åtgärder vidtas: 

 

 

• Information, såsom i trafiken eller vid utformning av larm såsom 

brandlarm, ges visuellt och tydligt 

• God belysning vid utformning av lokaler så att den visuella 

taluppfattningen stärks (Svensson, 2020 s. 29–31) 

 

 

3. Nedsatt synförmåga  

 

En nedsatt synförmåga kan delas upp i olika stadier såsom exempelvis 

blindhet kontra en delvist synsvag. Vid förekomsten av flera synskador kan 

bländning inträffa då skillnaden mellan kontrasterna är för stor. Starkare ljus 

kan även påverka känsliga individer med olika typer av synskador. Att bländas 

kan vara plågsamt och leda till att inget kan ses. Individer med blindhet 

behöver andra sinnen såsom känsel, lukt, hörsel kombinerat med det logik för 

Bild 4: Olika typer av synnedsättning (Götberg, 2014) 
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att kunna förflytta sig i samhället. Det varierar mellan individer hur 

orienteringen upplevs med hjälp av strukturkontraster, faktorer såsom nedsatt 

känsel eller hörsel kan påverka (Svensson, 2020).  

 

 

Nedsatt synförmåga kan vara medfödd eller uppstå vid sjukdomar, skador och 

på grund av åldrande m.m. Vid åldrande kan bortfall i det centrala synfältet 

uppstå. Vid grå starr blir synfältet suddigt. Fläckvist bortfall av synfältet 

orsakas av diabetes. Grön starr påverkar det perifera synfältet med bortfall 

(ibid). Nedan visas exempel på hur synen kan påverkas.  

Hjälpmedel såsom käpp (främst en vit lång teknikkäpp) kan användas för att 

känna av nivåskillnader och hinder i miljön. I utomhusmiljön låts käppen glida 

från ena till andra sidan för att följa ett ledstråk. Annat hjälpmedel som kan 

underlätta kan vara talande skyltar och liknande system för vägvisning. Även 

ledarhund kan vara ett alternativ (ibid). 

 

För att öka tillgängligheten för denna grupp kan åtgärder vidtas: 

 

 

• Enkelt uppbyggda ledstråk som är lätta att följa 

• God belysning med avskärmning för att motverka bländning 

• Punkter för igenkänning vid orientering 

• God audiell miljö 

• En skyltning som är tydlig och logisk kompletterad med taktila ytor 

eller verbal information 

• Hinder som påverkar förflyttningen ska undanröjas eller markeras 

(Svensson, 2020 s. 37–40) 

 

4. Nedsatt kognitiv förmåga 

 

En person med en utvecklingsstörning har svårigheter med uppfattning om 

exempelvis sin omgivning, begrepp, siffror och tal osv. Det kan även innebära 

komplikationer för minnet, orienteringen i komplex miljö, snabbtänkthet och 

analys av olika slag. En stor del av dessa individer har svårt med att nyttja 

kollektivtrafiken, butiker etc. Tydlig skyltning och kommunikation kan därför 

underlätta för denna grupp, såsom symboler i form av pictogram (Svensson, 

2020). 
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En nedsatt kognitiv förmåga kan vara medfödd eller förvärvas genom olyckor 

eller sjukdomar. Individer med nedsatt kognitiv förmåga har svårt för att hitta, 

läsa, överblicka eller hantera plötsliga förändringar. Dessa individer kan även 

vara känsliga för ljus-, och ljudstörningar eftersom att det blir svårt att sortera 

bort informationen (ibid). Denna gruppens behov är varierande och beror på: 

 

 

• En tidig eller medfödd skada kan genom erfarenhet förbättras, dvs. 

genom inlärning, träning m.m. 

• Vid en förvärvad olycka kan den kognitiva förmågan återfås via träning 

och rehabilitering. 

• Kognitiva förmågan kan stegvis försämras om individen har exempelvis 

demens 

 

För att öka tillgängligheten för denna grupp kan åtgärder vidtas: 

 

 

• God utformning som underlättar orientering via exempelvis 

symbolskyltar, tydliga kontraster, färgmarkeringar m.m. 

• Inredning/utrustning som är logiskt och konsekvent utformad 

• Minimalt med förändringar i trafiksystem och liknande för att inte 

försvåra orientering. Vid förändring bör förklaring ges med enkel text 

(Svensson, 2020 s. 31–33) 

 

 

5. Överkänslighet och allergi 

 

Denna grupp kan påverkas av kontakt med främmande ämnen såsom dofter, 

rök, pollen m.m. Kontakten med dessa ämnen kan även leda till 

sjukdomssymptom som t.ex. blodtrycksfall, astma, eksem, snuva, huvudvärk 

eller liknande. Reaktionerna kan variera från individ till en annan och kan vara 

livshotande i form av exempelvis en allergisk chock, eller även påverka orken. 

En del av allergierna kan uppstå då huden reagerar på kontakt med främmande 

ämnen exempelvis nickel eller krom. Överkänslighet handlar mer om att 

individer kan vara överkänsliga för särskilda ämnen, men liknar i sin natur en 

allergi då immunförsvaret inte reagerar (Svensson, 2020). 

 

För att öka tillgängligheten för denna grupp kan åtgärder vidtas: 

 

• God ventilation 



 

 

 

 

 

25 

• Utrymmen som är lättstädade 

• Undvikandet av ämnen, växter, dofter, material osv. som kan leda till 

allergier eller överkänslighet (Svensson, 2020 s. 27–29) 

 

 

6. Övriga grupper 

 

Utöver dessa grupper så kan det finnas funktionsnedsättningar som 

förekommer mer eller mindre, men som kräver vissa åtgärder för att 

säkerställa tillgängligheten. Förutom de nämnda exemplen kan andra grupper 

finnas såsom elöverkänsliga, överkänslighet för värme, kyla eller ljud osv. 

Även kombinationer av funktionsnedsättningar kan förekomma såsom 

dövblindhet där det kan krävas särskilda insatser (Svensson, 2020). 

 

Åldrande 

Med en förändring i ålder är det vanligt med förändringar i 

funktionsförmågan, exempelvis gångsvårigheter, dålig syn och/eller hörsel, 

nedsatt känsel m.fl. Detta betyder alltså att åldern kan innebära kombinationer 

av funktionsnedsättningar, och därmed krävs det åtgärder för att underlätta för 

denna grupp i miljön (ibid).  

 

Förstärkt känslighet/utsatthet för skada 

På grund av sjukdomar såsom benskörhet, epilepsi eller blödarsjuka bör 

beläggning tänkas på vid utformning av miljön. Det blir även viktigt att utföra 

åtgärder för snöröjning (sandning/saltning) och undvikandet av blinkande eller 

flimrande ljus samt utstickande vassa kanter/hörn. (ibid) 

 

2.8 Krav för utemiljön och fordonet 

2.8.1 Utemiljö 
I denna del av arbetet kommer det att redogöras för kraven som gäller för 

allmänna platser och andra tillhörande områden.  

 

Utformningen ska leda till användbarhet på platser och områden för användare 

med nedsatt rörelse-, eller orienteringsförmåga. Nivåskillnader bör minimeras 

med ramp och trappa om dessa ej kan undvikas. Tydlig kontrastmarkering, 

och minimering av hinder bör eftersträvas på allmänna platser för att främja 

framkomlighet och trafiksäkerhet (ALM 2, 2011). 
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Kontraster och markeringar 

 

Kontraster och andra markeringar bör vara tydliga och lätta att märka för 

individer med orienteringssvårigheter såsom synsvaga eller för individer med 

utvecklingsstörning. Denna kontrastskillnad kan uppnås genom förändring i 

ljushet mot omgivning eller kännbarhet med variation av material som murar, 

staket eller kanter etc. Områden såsom busshållplatser, hissdörrar, 

övergångsställen, ramper, trappor m.m. bör utformas tydligt så att dessa lätt 

kan urskiljas från sin omgivning. Kontraster eller annan markering bör inte 

leda till halk-, och snubbelrisk. Första och sista trappstegen bör 

kontrastmarkeras i en trappa. Minimalt bör det vara en ljushetskontrast på 0,4 

NCS (National color system) för att individer med nedsatt synförmåga ska 

kunna urskilja trappstegen (ALM 2, 2011) (Svensson, 2020).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Gångytor 

 

En gångyta kan vara i form av en gångväg, gångbana, trappa, ramp m.m. och 

bör anordnas utan nivåskillnader. Dessa ytor ska utformas så att personer med 

rullstol ska förflytta sig utan hjälp. Gångytor ska vara jämna, halkfria och 

fasta. Brunnar eller andra eventuella hinder ska tas bort eller ses till att vara 

vid sidan om gångbanan. Anordnade ledstråk ska finnas där öppna ytor såsom 

torg och parkeringsplatser finns. Separering eller anslutning mellan gång- och 

Bild 5: Hur kontrastmarkering bör se ut på trappor (Svensson, 2020) 
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cykelbanor bör vara både visuell och kännbar genom exempelvis skilda 

material med målad linje (Svensson, 2020).  

 

 

 

Funktionskraven för gångytor: 

• Bör vara utan nivåskillnader med lutning under 1:50 i sidled 

• Bredd minst 2 m eller minst 1,8 m med mötes-, och vändzoner med 

jämna mellanrum (2x2 m) 

• I samband med öppningar (i staket, häckar m.m.) eller ojämn 

beläggning minst 0,9 m gångbana som förses med vändzoner och 

mötesplatser 

• Ska vara jämn, fast och horisontell 

• Hinder-, och halkfritt 

• Väl och jämn belysning längs gångytan med avskärmning för att inte 

blända, samt ska underlätta identifiering av beläggning 

• Tydliga kontrastmarkeringar till sidoområden såsom 

möbleringszoner. Tydlig separering mellan GC-vägar både visuellt 

och taktilt.  

• Ljushetskontrast för urskiljning av olika trafikslag (minst 0,4 NCS) 

• Kännbarhetskontrast för urskiljning av olika trafikslag 

• Anordnade ledstråk ska finnas i anslutning till öppna ytor  

• Naturliga ledstråk kan kompletteras med konstgjorda ledytor för att 

ge ett sammanhängande stråk  

• Ledstråket ska kontrastera mot omgivningen både visuellt och taktilt 

(ALM 2, 2011) (Svensson, 2020, s. 293–301 samt s. 257–261) 

 

2. Reglerat och oreglerat övergångsställe 

 

Övergångsställen underlättar för individer med funktionsnedsättningar i 

vardagen då dessa förflyttar sig i utemiljön. Övergångsställen eller andra 

gångpassager bör implementeras vid gathörn för att göra det enkelt att ta sig 

över gatan. Övergångsställen bör innehålla avfasningar, audiovisuella 

hjälpmedel och bör vara utformade så att de är synliga gentemot omgivning 

(Svensson, 2020). 
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Funktionskrav vid reglerat/oreglerat övergångsställe: 

 

• Ha en kanthöjd på 6–8 cm (minst 4 cm) 

• Ha en nollkant 

• Stolpe med vägmärke för väg, stolpe med tryckknapp eller pollare 

placeras i vägmitt (mellan kant och avfasning) 

• Ska placeras vinkelrätt mot trottoarkant utan hinder 

• Bör ha en avfasning till nollnivå med 0,9–1 m bredd, maxlutning 

1:12 på en slät, halkfri yta 

• 0,1 m längsgående ljus markering (vita plattor, 0,4 NCS) 

• Taktil varning längs kant (0,7 m djup) 

• Kontrastmarkering vid pollare och övergångsställe 

• Ledstråk ska leda fram till övergångsstället  

• Ledstråk varnar innan trottoarkanten nås 

• Väl och jämn belysning längs med övergångsstället med 

avskärmning för att inte blända, samt ska underlätta identifiering av 

beläggning  

• Refugen utformas som trottoaren med avfasning och 

kontrastmarkeringar (ALM 2, 2011) (Svensson, 2020, s. 306–309) 

 

Funktionskrav vid reglerat övergångsställe (knatterbox): 

 

• Box vänd mot trottoar  

• Anpassad och tydlig ljudnivå som alltid hörs 

• Reliefpil samt reliefkarta över gatukorsningen inklusive eventuell 

refug 

• Ska anläggas på en höjd 0,8–1 m från underkant 

• 2 knatterboxar anläggs vid refug  

• Inget bör monteras över såsom papperskorg eller ljussignal (ibid) 
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Funktionskrav för pollare vid ett oreglerat övergångsställe: 

 

• Anläggs cirka 0,6 m in från trottoarkant  

• Ska vara mörk och reflektiv för tider vid snö eller mörker 

• Reliefkarta med reliefpil för vägvisning 

• Ska vara minst 0,9 m hög 

• Inget bör monteras över såsom papperskorg (ibid) 

Bild 6: Reliefkarta och betydelsen av symbolerna på en knatterbox 

(Prismatibro, 2020) 
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3. Sittmöjligheter (soffor) 

 
Sittmöjligheter ska finnas i samband med viktiga målpunkter. Soffor bör 
arrangeras i samband med viktiga målpunkter såsom torg, affärer, träffpunkter 
samt före och efter branta backar. Sittmöjligheterna bör skiljas från själva 
gångytan samt ligga på en hårdgjord yta, och följa de färger som råder i 
bakgrunden. Individer med rullstol bör kunna ha möjlighet till att åka in 
bredvid sittplatsen och även kunna nå papperskorgar och soptunnor 
(Svensson, 2020). 
 
Funktionskraven för sittmöjligheter: 
 

• Placeras vid viktiga målpunkter samt före och efter branta 

backar/trappor 

• Bör vara enkel och bekväm att sitta i samt resa ur 

• Bör finnas med jämna mellanrum (25 m i centrum, 100 m i övrigt) 

• Bör ha sitthöjden 0,45–0,50 m, armstödet vid höjd 0,7 m samt ha 

ryggstöd. 

• Bör ha sittdjup på 0,35–0,45 m 

Bild 7: Exempel på hur reliefkarta på pollare kan se ut 
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• Ryggstöd bör ha en lutning på 5–10 grader 

• Armstöd ska vara greppbart vid framkant, och nå förbi sittytans 

framkant 

• Bör placeras på sidan av gångytan 

• Bör ha en plats för rullstol bredvid som är hårdgjord 

• Öppning till soptunnor bör vara 0,8 m för att underlätta för individer 

med rullstol (ALM 2, 2011) (Svensson, 2020, s.303–304) 

 

4. Trappor och ledstänger 

 

Utformning av trappor ska leda till en säker förflyttning i miljön. Placering av 

trappor ska ta hänsyn till omgivningen så att trappan inte utgör ett hinder för 

individer med funktionsnedsättning, exempelvis bör inte trappor förekomma i 

gångstråk eller nära dörröppningar (Svensson, 2020). 

 

Funktionskraven för trappor: 

• Vid längre trappor krävs ett vilplan på 1,3 m i längd 

• Fri bredd på 1,5 m för trappa  

• Trappans stegdjup bör vara 0,3 m (minst 0,26 m), 015 m steghöjd 

• Alla trappsteg ska utformas med samma höjd/djup i hela trappan 

• Raka steg 

• Minst 3 trappsteg och högst 8 för att minska snubbelrisk 

• Belysning bör finnas i början, mitten och slutet 

• Högst respektive lägsta trappsteget ska ha kontrasterande ljushet, 0,4 

enligt NCS med minimalt 0,05 m bred som maximalt befinner sig 

0,015m från kant 

• Hela högsta och lägsta trappsteget markeras med ljushetskontrast 0,4 

enligt NCS  

• Det bör finnas sittmöjligheter vid längre trappor  

• Väl, jämn belysning i början och slutet av trappan med avskärmning 

för att inte blända, samt ska underlätta identifiering av beläggning 

(ALM 2, 2011) (Svensson, 2020, s. 106–110) 
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Funktionskraven för ledstång: 

• Ledstänger ska finnas på båda håll med grepp-möjlighet förbi 

infästning 

• Löpa oavbrutet och utformas ergonomiskt 

• Gå förbi rampens start och slut med minst 0,3 m 

• Ha ljusare kontrast gentemot omgivning 

• Ha en höjd på 0,9 m  

• Vid trappor med bredd över 2,5 m ska även mittstång införas (ALM 

2, 2011) (Svensson, 2020, s. 274–277) 

 

5. Ramper och ledstänger 

 

Ramper kompletterar trappor vid förekomsten av nivåskillnader och 

underlättar orienteringen i miljön för individer med funktionsnedsättning. 

Utformningen av rampen ska ta hänsyn till omgivande miljö och vara säker att 

bruka (Svensson, 2020) 

 

Funktionskraven för ramper: 

• Rampens lutning får maximalt vara 1:20  

• Rampen bör vara flackare än 1:50 i sidled 

• Det krävs minst ett 2 m långt vilplan vid en höjdskillnad över 0,5 m 

• Rampens beläggning ska vara jämn, hårdgjord och halkfri 

• Fri bredd på minst 1,5 m för rampen 

• Rampen ska vara fri från hinder och innehålla ett minst 0,04 m högt 

avåkningsskydd på båda sidor vid förekomst av nivåskillnad mot 

omgivning 

• Kontrastmarkering ska finnas i början och slutet av en ramp 

• Väl, jämn belysning i början och slutet av rampen med avskärmning 

för att inte blända, samt ska underlätta identifiering av beläggning 

(ALM 2, 2011) (Svensson, 2020, s.102–105) 

 

Funktionskraven för ledstång: 

• Ledstänger ska finnas på båda håll med grepp-möjlighet förbi 

infästning 
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• Löpa oavbrutet och utformas ergonomiskt 

• Gå förbi rampens start och slut med minst 0,3 m 

• Ha ljusare kontrast gentemot omgivning 

• Ha en höjd på 0,9 samt 0,7 m (ALM 2, 2011) (Svensson, 2020, s. 

274–277) 

 

6. Skyltning 

 

Tydlig kontrasterande och nödvändig skyltning ska finnas för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna använda miljön. Skyltningen ska även 

utformas i rätt höjd med en hinderfri omgivning samt vara lätthörd och lättläst. 

Skyltningen ska kompletteras med punktskrift, god belysning och talad 

information med kända symboler (Svensson, 2020). 

 

Funktionskraven för skyltning: 

• Ha ljushetskontrast  

• Anpassad textstorlek 

• Texten tydlig och lättläst 

• Placeras i lämplig höjd  

• Placeras där den inte skyms 

• Skyltningen ska placeras på en lämplig plats 

• Väl, jämn belysning med avskärmning för att inte blända, samt ska 

underlätta läsning av skylt (ALM 2, 2011) (Svensson, 2020, s. 76–

85)  
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2.8.2 Fordonet 
 
I denna del av arbetet kommer det att redogöras för kraven som gäller för 

fordonet.  

 

Funktionskrav för sittplats och komfort 

• Utsikt genom fönster ska vara god ombord 

• Solskydd i form av rullgardin, gardiner eller liknande. Vid tonade 

fönster ska ljusinsläppet vara mellan 50–70 % 

• Sätena ska vara komfortabla och stoppade för resor som kan ta cirka 

20 minuter 

• Maximalt 50% av bussarna får placeras på podester som ligger 0,25 

m upp i förhållande till mittgången och sätena ska i stor utsträckning 

vara vända framåt                                             

• Sitthöjden ska vara från 0,45–0,50 m 

• Minsta utrymmet mellan sätena (H) ska ligga på 0,68 m, och gäller 

för alla ytor som 

överstiger 0,35 m i höjd. 

15% av sätena kan avvika 

men bör följa 

bestämmelserna i ECE 

reglemente 107  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Bild 8: Fällbar ramp ombord på en 

buss (BUS NORDIC, 2018) 

Bild 9: Kravmått på sittplatser ombord på 

bussen (BUS NORDIC, 2018) 
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• Minst 4 sittplatser på lågt golv ska reserveras till individer med 

nedsatt funktionsförmåga 

• 2 säten ska monteras bakom föraren där ena sitsen närmast fönstret 

ska vara fällbar om benutrymmet understiger 0,45 m (alternativt bör 

sätena markeras för individer med nedsatt synförmåga där ledarhund 

kan vara inblandad) 

• Ventilationen ombord ska ge en behaglig miljö inombords 

• Fordonen ska vara utrustade med pollen- och partikelfilter (BUS 

NORDIC, 2019 s. 17–20)  

 

 

Funktionskrav för på- och avstigning och förflyttning inne i bussen  

 

 

• Det ska finnas minst 2 dörröppningar 

• Alla trappsteg, ledstänger och podester ombord ska kontrastmarkeras 

(0,4 enligt NCS) 

• En ramp för barnvagn och rullstol ska finnas ombord 

• Plats för rullstol ska vara bakåtvänd (mot körriktningen) med stöd 

för hjul och rygg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bild 10: Utformningen av rullstolsutrymme ombord på en buss 

(BUS NORDIC, 2018) 
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• Ståplatser och platser för barnvagnar ska i vissa fall tillsammans med 

rullstolsutrymmet utgöra en längd på 1,8 - 2 m (kallas för flexibelt 

utrymme) 

• Alla bussdörrar ska vara belysta (BUS NORDIC, 2019 s. 21–23)  

 

Funktionskrav för information och kommunikation 

 

Utvändig information 

• Det ska finnas en tillräcklig utvändig information som är enkel att 

ändra vid avvikelser 

• Tydlig och läsbar skyltning med kontrast mellan tecken och 

bakgrund på 0,4 enligt NCS 

• Skylt ska placeras vid bussens högra sida som anger linjenummer 

och destination 

• Bussen ska ha en utvändigt riktad högtalare för audiell information 

(BUS NORDIC, 2019 s. 24–26)  

 

Invändig information 

 

• Informationen ombord ska kunna tolkas enkelt audiovisuellt  

• Stoppknappar ska ha en röd färg och en vit text i relief och vara 

lättåtkomliga 

• Ljus- och ljudsignal ska erhållas vid tryck på stoppknapp 

• Stoppknappen ska ligga på en höjd 0,7 - 1 m under fönstret för de 

reserverade ytorna och vid det flexibla utrymmet 

• Bussen ska förses med blå knappar med vit relief till de resenärer som 

kräver längre öppen tid i samband med av- eller påstigning (BUS 

NORDIC, 2019 s. 26–27)  
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3 Metod 

Frågeställningarna undersöktes och besvarades utifrån tre olika metoder. 

Dessa metoderna är inventering, observation och intervjuer. 

 

Platsen för studien 

Studien utfördes i Helsingborgs kommun som idag innefattar cirka 147 000 

invånare. Kommun klassas som den åttonde största i Sverige då den förutom 

själva staden består av ett 30-tal större och mindre orter. Staden är en av de 

större och de snabbare växande städerna i Sverige, behovet på infrastrukturen 

och kollektivtrafiken ökar. Helsingborgs kommun strävar efter att effektivisera 

och utveckla resandet för gång-, cykel-, och kollektivtrafiken genom olika 

satsningar (Helsingborgs stad, 2017).  

 

Satsningarna ska främja aspekter tillgänglighet, miljö och hälsa genom: 

 

 

• Bra villkor för gång-, och cykeltrafiken 

• Kollektivtrafik av hög kvalité med starka förbindelser 

• Hälsosamma resvanor m.m. 

 

Det finns åtta bussförbindelser i staden som uppfyller majoriteten av 

resebehovet för invånarna där en av de viktigare är busslinje 1 som kör 

centralt. I enlighet med planeringen har Helsingborgs kommun därför valt att 

satsa på utveckling att busslinje 1 genom att öka attraktiviteten och 

tillgängligheten genom sträckan (Stadsbyggnadsförvaltningen, 2014). I denna 

studie har det valts att undersöka hur lätt det är att resa med denna busslinje 

för individer med funktionsnedsättning.  



 

 

 

 

 

38 

3.1 Inventeringsformulär utifrån riktlinjer 

För att mäta tillgängligheten i miljön så krävdes en analys av föreskrifterna 

som gäller. I detta fall så skapades ett särskilt anpassat inventeringsformulär 

utifrån bestämmelserna i HIN, ALM, Bygg ikapp och Skånetrafikens 

hållplatshandbok för att bedöma utemiljön inklusive hållplatsen. Vad gäller 

fordonet så är det ECE-reglemente 107 som är det gällande styrdokumentet, 

Bus Nordic implementerar detta reglemente. Därför utgicks det från 

riktlinjerna i Bus Nordic som resulterade i ett inventeringsformulär för 

fordonet (Se avsnitt 1.4). Bilaga 1 och 2 visar det skapade 

inventeringsformuläret för utemiljön och fordonet. 

 

Utifrån riktlinjer så analyserades det 9 olika delar i den befintliga miljön 

utifrån tillgänglighetsaspekter där dessa är: 

 

 

1. Gångbana (Ingår i gångytor) 

2. Reglerat övergångsställe 

3. Oreglerat övergångsställe 

4. Sittmöjligheter (soffor) 

5. Trappor 

6. Ramper 

7. Skyltning 

8. Varningsmarkeringar 

9. Busshållplatser (med väderskydd) 
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Betygsättning 

Det räckte inte med att enbart säga om utrustning såsom ramper och andra 

anordningar fanns eller inte i miljön. Detta kan bland annat bero på att dessa 

anordningar skiljer sig åt från en specifik miljö till en annan och därmed 

uppfyller kraven olika bra. Därför behövdes en skala till betygsättning som 

kunde underlätta bedömningen och samtidigt förtydliga hur väl miljön är 

anpassad. I detta arbete har en betygsskala mellan 0–3 valts för att kunna göra 

en god bedömning.  

 
Tabell 1: Betygsskala med motivering för inventeringsformuläret 

Betyg Motivering 

0 Anordningar saknas 

1 Finns anordningar men är väldigt bristande  

2 Finns anordningar men kräver mindre komplettering 

3 Anordningar uppfyller kraven 

 

Vid en betygssättning 0 så saknades anordningar för att följa riktlinjerna. Vid 

betyg 1 så fanns det anordningar, men där dessa inte uppfyllde de krav och 

riktlinjer som finns och kräver på så sätt fler åtgärder eller ombyggnationer för 

att miljön ska bli tillgänglig. Vid ett betyg 2 så var anordningarna på plats, 

men krävde en eller annan komplettering i form av mindre åtgärder. Vid 

betyget 3 så uppfylldes de krav och riktlinjer som gäller.  

 

För att få ett slutbetyg på varje kategori (t.ex. gångbana, övergångsställe m.m.) 

räknades medelvärdet över kategorins delar. Dessa delar bedömdes och 

räknades för samtliga kategorier. Ett exempel visas nedan: 

 

Tabell 2: Bedömning för delkategorier 

2 + 1

2
= 1.5
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Därefter togs medelvärdet ut från samtliga kategorier för att ge ett slutbetyg 

för sträckan. På så sätt kunde sträckorna jämföras med varandra, och en 

helhetsbild kunde målas upp. Ett exempel visas nedan: 
 

Tabell 3: Bedömning för kategorier 

2 +  2 + 2

3
= 2

3.2 Fordonet 

För att underlätta hela resans gång för individer med funktionsnedsättning 

krävdes det att fordonet var tillräckligt rustat för att kunna betjäna dessa 

individer. Fordonet som användes i Helsingborg bedömdes ligga på klass 1 

utifrån ECE reglemente 107. Utifrån Bus Nordic så har rimliga krav tagits ut 

för att kunna inventera fordonet i Helsingborg (Bus Nordic, 2018).  

 

Betygsättning 

Fordonen har i detta fall betygsatts utifrån en skala 0–1. Detta gjordes med 

tanke på att fordonen främst antingen har anordningar eller inte, och på så sätt 

underlättades bedömningen. BRT-bussarna i Helsingborg är av en nyare 

modell där kraven är högre än de äldre modellerna. 

 

Tabell 4: Betygsskala med motivering för fordonet 

 

 

 

 

 

 
 
Betyget 0 innebar att fordonet saknade de anordningar som kraven och 

riktlinjerna anger. Vid betyget 1 så fanns anordningarna och uppfyllde de krav 

och riktlinjer som följs. 

 

Betyg Motivering 

0 Saknas 

1 Finns och uppfyller 
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3.3 Intervjuprocessen och förberedelser 

 

Ett sätt att få frågeställningar besvarade kan vara olika metoder såsom 

intervjuer, observationer etc. Det finns ingen metod som är bättre för att få 

frågeställning besvarad utan det handlar om val som kan tänkas ge bäst svar på 

frågeställningen i förhållande till de medel och den tid som står till förfogande 

(Patel & Davidsson, 2011). 

 

Det var viktigt att fastställa huruvida deltagandet skulle vara konfidentiellt 

eller inte. Det var även viktigt att ta hänsyn till relationen mellan parterna vid 

utförandet av intervjun. Därför togs det hänsyn till olika påverkansfaktorer 

såsom att uttrycka genuint intresse, ansiktsuttryck, respekt, gester och god 

attityd eftersom att det har en påverkan på svaren (ibid).  

 

Saker som bör undvikas vid formulering av frågor är exempelvis alltför långa 

frågor, ledande frågor, negationer och dubbla frågor. Exempel på dubbla 

frågor kan vara: Brukar ni resa under sommaren eller stannar ni hemma (ibid)? 

 

Dessutom är språket viktigt vid formulering av frågor för att respondenten ska 

förstå och frågan inte ska misstolkas. Utöver detta så finns det två metoder för 

att samla in information under intervjuns gång där den ena är inspelning och 

det andra är anteckningar (ibid). 

 

3.3.1 Intervju med berörda inom Helsingborgs kommun 
 

Kommunens företrädare var Victoria Johannson och Torgny Johansson. 

Victoria och Torgny jobbar inom Stadsbyggnadsförvaltningen som 

projektledare. Victoria jobbar inom trafikenheten medan Torgny är en del av 

staben. De har alltid jobbat med tillgänglighet men är inte experter inom detta 

område.  

 

För att komma i kontakt med respondenterna skickades mail till individerna 

där datum och tid fastställdes. I mailet klargjordes även intervjuns syfte och 

beskrivning av arbetet och undersökningen för de intervjuade parterna. 

Därefter fastställdes det hur intervjun gick till samt beskrivning av syftet 

bakom intervjun m.m. genom ett telefonsamtal. Till sist utfördes intervjun via 

Microsoft Teams. 
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I detta fall användes en semistrukturerad intervju för att samla in information, 

dvs. att det användes öppna frågor i en viss ordning. För att ordna intervju-

formuläret så användes en teknik som kallas för Tratt-tekniken. Tratt-tekniken 

är en metod som används under intervjuns gång och utgår ifrån att det börjas 

med öppna frågor och därefter växlas till mer specifika frågor. Fördelen med 

Tratt-tekniken är att den är mer motiverande för respondenten då den får tala 

fritt i början (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Under utförande av intervju var det viktigt att försöka motivera den berörda 

personen för att besvara frågorna på bästa möjliga sätt eftersom att hens 

bidragande är viktigt för undersökningen (ibid). Se vidare bilaga 3 för att se 

hela intervjuformuläret. 
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3.3.2 Intervju med funktionsnedsatta individer 
 

Vad gäller individerna som har intervjuats så krävdes det ett annat sätt för att 

få kontakt med dessa, bland annat genom gemensamma kontakter. Kontakten 

skedde genom telefonsamtal, arbetet och syftet bakom undersökningen 

beskrevs. Därefter tillfrågades en del individer ifall dessa var villiga att delta i 

undersökningen. En del tackade nej men tre var villiga att delta med kravet att 

vara anonyma.  

 

Frågorna som ställdes till individerna handlade om hur utformningen och 

hindren i miljö och fordon påverkade resan. Frågeformuläret började med 

allmänna frågor som gav en förklaring kring hur individens resvanor såg ut 

samt vilken funktionsnedsättning individen har osv. Därefter ställdes mer 

specifika frågor under tiden då individerna brukade den specifika miljön för 

att bedöma användbarheten. Se vidare bilaga 4 för att se hela 

intervjuformuläret. Intervjusvaren kommer att presenteras i resultaten. 

 
 

3.4 Observationsmetodik 

 

Att observera är ett vetenskapligt sätt att inhämta information om omvärlden 

utifrån behov. Denna metod är användbar då beteenden och händelser ska 

observeras under naturliga förhållanden. Dessutom kan observationer vara ett 

verktyg som kompletterar information med hjälp av andra tekniker såsom 

intervjuer. Det blir lätt att samla in informationen med hjälp av 

observationsmetoden då den inte är beroende av individen (Patel & 

Davidsson, 2011).  

 

Detta verktyg har använts för att observera individen då den brukar den 

fysiska miljön. Detta gav ytterligare information som kunde komplettera den 

utförda intervjun. Främst antecknades observationerna under tiden då den 

intervjuade brukade miljön i fråga. Se vidare bilaga 5 för att se hela 

observationsformuläret. 
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3.5 Valda expresslinje-partier och hållplatser 

 

Linjepartierna som har inventerats valdes utifrån varje individs val av 

gångytor till och från Expressbussen, från dörr till dörr. Detta skedde alltså 

efter att intervjun tagit plats med de olika individerna för att utföra noggranna 

bedömningar. På så sätt kunde en helhetsbild formas utifrån aspekterna 

tillgänglighet och användbarhet. De enskilda stråken redovisas nedan.   

 

Cirklarna och raklinjerna i rosa färg in till och från busslinjen visar på vilken 

rutt som varje individ valt att färdas. Cirklarna innebär att gång har valts som 

färdmedel för att komma till det önskade området. Raklinjerna visar hur 

individen färdats med Expressbussen. 
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Sträcka 1  

 

Sträckan inventerades från startpunkt Furutorpsgatan. Individen åkte med 

Expressbussen från Gåsebäck och hoppade av på Drottninghög C. Resan 

avslutades på Fyrverkaregatan.  

 

 

  Bild 11: Vald sträcka för inventering, sträcka 1 
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Sträcka 2 

Sträckan inventerades från startpunkt Vaktgatan. Individen åkte med 

Expressbussen från Regementsvägen och hoppade av på Öresundsgatan. 

Resan avslutades på Tryckerigatan.  
 
 
 
 

 
Bild 12: Vald sträcka för inventering, sträcka 2 
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Sträcka 3 

Sträckan inventerades från startpunkt Norra Stenbocksgatan. Individen åkte 

med Expressbussen från Stattena och hoppade av på Högastensgatan. Resan 

avslutades på Högastensgatan.  
 

 
  

Bild 13: Vald sträcka för inventering, sträcka 3 
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3.6 Utförande  
  
  

Intervju och observation med individ  
  

Intervjun med individerna krävde i genomsnitt 2 timmar för att genomföras 

där väntetid, svårigheter vid orientering, öppning av dörrar osv. räknades in. 

Intervjuerna och observationen skedde parallellt med varandra under resans 

gång för att fånga in användbarheten. Utrustningen som användes var papper 

och penna för att dokumentera hur individen upplever användbarheten i 

miljön som brukades. Inspelning användes för att vara försäkrad om att all 

viktig information dokumenterats.  

  

Den främsta delen av observationsstudien var baserad på att se hur 

individerna upplevde sin resa via kollektivtrafiken. Observationen skedde 

både visuellt och audiellt under resan. Observationen började från individens 

dörr och följde med under hela resans gång fram till slutpunkten. Detta gav en 

indikation på hur lätt- eller svåranvänd miljön var för dessa individerna. 

Resultatet antecknades.  

  

En del av observationsarbetet har baserats på att observera hur systemet 

fungerar i en helhet med tanke på resor från dörr till dörr. Exempelvis kan en 

tillgänglig och användbar resa påverkas av busschauffören och dennes sätt att 

framföra fordonet, eller hur nära den kör intill kantstenen då bussen stannar 

m.m. På så sätt kan resan försvåras, och tillgängligheten påverkas negativt.  

  

Denna metod har tidigare använts av Carlsson (2002) för att bedöma hur 

tillgänglig och användbar en hela resa är för individer med 

funktionsnedsättning, från dörr till dörr. En del av detta arbete behandlade hur 

resekedjan fungerar i en helhet exempelvis hur pass tillgänglig 

kollektivtrafiken är och hur pass nära kanten föraren kör. Detta innebär i 

praktiken att en tillgänglig kollektivtrafik kan bli otillgänglig ifall föraren 

stannar för långt ifrån kantstenen, detta påverkar även användbarheten.  

  

Inventeringen i miljön  
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Miljön i de olika stråken krävde bedömningar utifrån observation för att 

betygsätta utformningens kvalité i förhållande till de satta riktlinjerna. 

Dessutom utfördes mätningar för att bedöma lutning, bredd av gångytor m.m. 

för att komplettera observationen genom instrument såsom vattenpass med 

mobiltelefon och tumstock. Papper och penna behövdes för att anteckna 

kommentarer och betygsätta sträckorna. Även kamera behövdes för att senare 

dokumentera och påvisa eventuella brister i miljön.  

  

Inventeringen skedde under dag-, och nattetid för att få en helhetsbild på 

bedömning med tanke på parametrar som belysning. Förflyttningen mellan de 

olika stråken utfördes via kollektivtrafik eller gång till och från samtliga 

hållplatser. Inventeringen krävde ungefär 2 timmar per sträcka för att 

diskutera och bedöma på ett rättvisande sätt.  

  

  

Inventering av fordonet  
  

I samband med inventeringen av fordonet så krävdes även här observation 

och mätning. Tumstock krävdes för att kunna bedöma längder, höjder m.m. i 

och utanför fordonet samt hur måtten överensstämmer med riktlinjerna. För 

att dokumentera bedömningen krävdes papper och penna. Bedömningen 

utfördes främst vid ändhållplatserna för att inte störa resenärerna eller föraren 

ombord. Det krävdes ungefär två timmar för att observera, mäta, bedöma och 

diskutera bedömningen i alla delar av fordonet.  

  

  

Intervju med kommun  
  

Intervjun skedde digitalt via plattformen Microsoft Teams och varade i 

ungefär en timme. Till intervjun förbereddes resultatet från intervjuerna och 

inventeringen för att visa på hur tillgänglig och användbar miljön är från dörr 

till dörr i de olika sträckorna. Mallen för intervjun följdes för att rikta 

konversationen inom det berörda ämnet. Intervjun spelades in för att inte 

påverka kvalitén av samtalet under intervjuns gång. Instrumenten som 

behövdes var dator för att ansluta till samtalet och mobiltelefon för att spela 

in det.  
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4 Resultat  

4.1 Sträcka 1 

 

4.1.1 Intervju och observation av resan 
 
Individen valde att vara anonym vid svarandet av frågorna. Individen var en 

äldre individ vid 90-års ålder och led av en kombination av 

funktionsnedsättningar såsom nedsatt syn, hörsel och ork. Personen reser 

vanligtvis med hjälp av kollektivtrafiken för att nå olika handelsstationer, 

hobbyrelaterade resor m.m. då detta är det enda sättet att ta sig ut i samhället 

på egen hand. Individen får inte köra bil på egen hand med tanke på den 

nedsatta synförmågan. Denne använde sig av en rollator för att orka vistas i 

samhället. 

 

Individen tyckte att utvecklingen som skett under den senaste perioden vad 

gäller utemiljön och kollektivtrafiken var bra. Dock är det fortfarande väldigt 

svårt att orientera sig i samhället på samma villkor som alla andra. Detta 

eftersom att utemiljön fortfarande brister i utformningen.  

 

Innan resan startade så bads individen att tänka högt för att kunna anmärka 

svårigheter eller problematik som förekom under resans gång. Redan i början 

av resan hade individen svårigheter med att gå ner för trapporna och även 

öppna entrédörren ut från fastigheten. Detta krävde intervention för att 

individen skulle kunna passera dörren med sin rollator. Nästa svårighet var 

vilplanet som hade en alltför stor höjdskillnad gentemot gångbanan, 20 cm i 

höjdskillnad som saknar en kompletterande ramp eller annan anordning. Detta 

innebar att individen ännu en gång krävde hjälp. 

 

Efter att individen kommit ut till gångbanan så märktes det att beläggningen 

var ojämn, individen belyste detta och hade svårigheter med att framföra 

rollatorn på gångbanan. Efter gångytan så nåddes ett reglerat övergångsställe 

där nollkanten saknades vilket ledde till att individen fick bära rollatorn på ena 

sidan av trottoaren. Det märktes och hördes att individen hade svårt att passera 
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ledytan som ledde till övergångsstället med sin rollator. Knatterboxen var svår 

att nå eftersom att den var långt från avfasningsdelen. 

 

Efter övergångsstället så passerade individen ännu en gångbana som hen 

upplevde svårigheter med. Svårigheterna bestod av bland annat höjdskillnader 

i form av brunnar och en plötslig förändring av beläggningen.  

 

Individen behövde vila men sittmöjligheter saknades helt på sträckan vilket 

ledde till att hen satte sig på sin rollator en stund. Därefter passerade individen 

en lång ner- och uppförsbacke genom en tunnel för att nå busshållplatsen. 

Uppförsbacken var väldigt problematisk för individen då hen behövde stanna 

ett par gånger innan busshållplatsen nåddes. 

 

Bussen stannade intill kantstenen. Ramp behövdes för att komma ombord, 

busschauffören hjälpte till att fälla rampen för att individen skulle stiga på 

bussen. Ombord på bussen så parkerades rollatorn men individen hann inte slå 

sig ner innan busschauffören började köra vilket ledde till att personen trillade 

på sin sits. Personen belyste hur detta ofta hände och att det gav en obehaglig 

känsla för resan. Personen upplevde även att bussen kunde köra för fort och 

ryckigt ibland vilket försvårade balansen vid sittandet. 

 

Vid avstigningen på hållplatsen så behövdes rampen ännu en gång för att 

komma ur bussen. Därefter korsades ett oreglerat övergångsställe som 

individen hade svårigheter att passera på grund av höjdskillnader och 

lutningar. Ännu en gång behövde individen bära sin rollator för att komma 

över till andra sidan. Inga svårigheter förekom på gångbanan. Efter gångbanan 

behövde individen gå förbi ett reglerat övergångsställe med höjdskillnader. 

Individen andades högt och suckade då hen passerade detta område.  

 

Gångbanan som förekom efter övergångsstället hade även denna ojämn 

beläggning, höjdskillnader, hål och sprickor som försvårade orienteringen för 

individen. För att orka gå längs gångbanan begärde individen att få sätta sig 

och vila ett fåtal gånger. Sista biten innan destinationen nåddes förekom en 

höjning som individen påpekade vilken var svårpasserad. Ännu en gång var 

det svårt för individen att öppna och gå förbi entrédörren till fastigheten på 

egen hand och behövde hjälp. 

 

Individen tyckte att resan tog på krafterna. Resan i helhet var svår att utföra på 

grund av alla hinder som förekom under tiden. Därför reser individen inte 

alltför ofta utan försöker minimera sina resor.  
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4.1.2 Inventering sträcka 1 
 
Inventeringen har delats i två delar för att bedöma miljön i enlighet med 

riktlinjerna. Den ena delen behandlar resan från dörr till hållplats. 

Inventeringen börjar i Furutorpsgatan till hållplatsen i Gåsebäck vilket är den 

första delsträckan. Inventeringen börjar därefter från Drottninghög C till 

Fyrverkaregatan.  

 

Från startpunkten i Furutorpsgatan finns en hel del brister i den utformade 

miljön 

 

• Entrédörren har en höjdskillnad gentemot gångbanan 

• Höjdskillnaden saknar en ramp 

 

   

Bild 14: Visar brister i utformningen för en entrédörr 
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Gångbanan som efterföljer fastighetsentén har en del brister i sin 

utformning. 

 

• Beläggningen är ojämn längs hela sträckan och kan försvåra 

orienteringen för individer med försämrad balans 

• Utstickande byggnadsdelar saknar kontrastmarkeringar och kan leda till 

skador för synnedsatta. 

• Brunnslock är inte i samma höjdnivå som resterande beläggning och 

kan leda till snubbelrisk. 

• Stolpen med vägmärket är ett hinder för orienteringen och saknar 

kontrastmarkering med avvikande beläggning. Detta kan påverka 

individer med nedsatt syn.  

 
 

 

 

 

  

Bild 15: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Övergångsstället efter gångvägen har en hel del brister som kan påverka 

orienteringen för individer med funktionsnedsättning. 

 

 

• Nollkanten brister på båda sidorna om övergångsstället. 

• Kanthöjden är inte tillräckligt hög enligt riktlinjer 

• Ledytan bör inte leda mot vägen utan varningsytor nära kantdelen på 

grund av risk att bli påkörd 

• Varningsytan finns inte att hitta på ena sidan av övergångsstället 

• Stolpen bör placeras i mitten av övergångsstället för att göra det 

lättåtkomligt för individer med rullstol och rollatorer m.m. att nå 

knappen. 

• Knatterboxen är inte vinkelrätt och saknar även en reliefkarta som visar 

hur övergångsstället ser ut, detta kan påverka individer med nedsatt syn 

• Sträcken på övergångsstället bör fyllas i för att tydligare markera 

övergångstället 

 

 
Bild 16: Visar brister i utformningen för ett reglerat övergångsställe 
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Även gångbanan efter övergångsstället innehåller en del brister i 

utformningen. 

 

• Det förekommer höjdskillnader i beläggningen vilka kan leda till 

snubbelrisk. 

• Utstickande byggnadsdelar saknar kontrastmarkering 

• I slutet av vägen är nollkanten som leder till andra sidan bristande 

  

Bild 17: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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På vägen till hållplatsen i Gåsebäck förekommer en trappa som brister i 

utformningen. 

 

• Kontrastmarkeringar saknas på första och sista trappsteget 

• Trappstegen är ojämna längs hela trappan 

• Ledstång saknas om båda sidor av trappan 

• Ledstång ej greppvänlig  

Bild 18: Visar brister i utformningen för en trappa 
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Reglerat övergångsställe leder till hållplatsen och brister i utformning. 

 

 

• Varningsytor saknas i mittrefugen 

• Markeringen för övergångsstället är nednött och bör fyllas i  

• Nollkanten är bristande 

 
 

 

 

  

Bild 19: Visar brister i utformningen för ett reglerat övergångsställe 
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Den andra delsträckan påbörjas vid avstigning i hållplatsen Drottninghög 

C mot slutdestination Fyrverkaregatan. Även här brister utformningen. 

 

 

• Vid hållplatsen kan det ses att kantstenen sticker ut vilket kan leda 

till svårigheter vid på- och avstigning eller även snubbelrisk 

• En del av varningsplattorna är helt lösa och kan leda till skador 

  

Bild 20: Visar brister i utformningen för en busshållplats 
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Det oreglerade övergångsstället som leder till målpunkten från hållplatsen 

brister i sin utformning. 

 

 

• Det förekommer en del höjdskillnader som kan leda till snubbelrisk 

• Nollkanterna saknas eller är bristande genom hela övergångsstället 

• Lutningen överstiger det högsta tillåtna värdet från båda sidorna. 

Vinkeln låg på 6 vid mätning, det vill säga ungefär 10,5 % 

 

 

  

Bild 21: Visar brister i utformningen för ett oreglerat övergångsställe 
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Vägen leder till ett reglerat övergångsställe. 

 

 

• Refugens kantdel är sänkt och kan vilseleda synnedsatta, refugen bör 

ha en upphöjd kant för att blinda ska kunna orientera sig enkelt 

• Nollkanterna genom hela övergångsstället brister 

  

Bild 22: Visar brister i utformningen för ett reglerat övergångsställe 
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Gångbanan mot Fyrverkaregatan. 

 

 

• Beläggningen är ojämn längs hela sträckan och kan orsaka problem 

för äldre individer eller individer med orienteringssvårigheter 

• Varningsmarkeringar saknas längs vägen där hinder kan förekomma 

på vägsträckan 

   

Bild 23: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Gångbanan slutar i en mindre parkering som innehåller en del brister. 

 

• Beläggningen är ojämn och kan leda till snubbelrisk eller risk för skador 

• Det finns en ramp/höjning som kan vara svår att passera för individer 

med balanssvårigheter 

 

 

  

Bild 24: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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4.1.3 Bedömning av sträcka 1 
 

Sträcka 1 har en hel del goda utformningsdetaljer såsom att bredden av 

gångbanan i majoriteten av tiden var tillräcklig. Busshållplatserna är 

utformade enligt riktlinjer till majoriteten av tiden, exempelvis har bänkar och 

liknande anordningar uppfyllt de satta kraven. Belysningen var god på 

sträckan. Sido- och längslutningarna på sträckan var även dessa utformade 

enligt riktlinjer. 

 

Sträckan har en hel del brister som kan påverkar resan såsom ojämnheter, 

höjdskillnader och byggnadsdelar m.m. Höjdskillnaderna förekom i olika 

former såsom nedsänkta eller upphöjda brunnar på gångbanan. Nollkanterna 

på sträckan uppfyllde inte kraven och var mellan 1–3 cm vilket kan bli ett 

hinder och påverkar tillgängligheten. Dessutom saknades sittmöjligheter 

genom hela sträckan. Den enda trappan och ramp på sträckan var bristande 

och följde inte satta riktlinjer. 

 

Slutbetyget för sträckan blev 1,2 av 3 utifrån, dvs. att sträckan behöver en hel 

del åtgärder för att leva upp till riktlinjerna.  
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4.2 Sträcka 2 

 

4.2.1 Intervju och observation av resan 
 

Personen som reste begärde att vara anonym. Personen i fråga är en kvinna vid 

55-årsålder och jobbar dagligen. Personen åker främst med kollektivtrafik för 

att ta sig till och från arbete, handelsplatser etc. Ibland kunde resan ske via 

personbil i samband med familjebesök Personen har en nedsatt rörelseförmåga 

i de nedre delarna av kroppen. Som hjälpmedel använder individen en 

elrollator för att kunna klara av sin vardag.  

 

Vid intervjuns start så bads individen att tänka högt för att kunna anmärka 

svårigheter eller problematik som förekom under resans gång. Individen kände 

att resan började utmärkt då inga hinder förekom från entrédörren till 

gångbanan. Den första problematik uppstod då individen stötte på det 

oreglerade övergångsstället. Rampen var grusig vilket ledde till att elrollatorn 

smått halkade fram. En höjdskillnad förekom vilket märktes audiellt då 

elrollatorn smällde till vid kontant med beläggningen. 

 

Personen belyste svårigheten med att passera ett grusigt övergångsställe och 

hur körkomforten påverkades. Därefter nåddes ett reglerat övergångsställe där 

knatterboxen var svår att nå och som var alltför nära vägen vilket individen 

kände obehag över. Även här var det grusigt på ena sidan. På andra sidan var 

det jobbigt att köra över eftersom att beläggningen bestod av lösa stenar, 

körningen blev skakig och besvärlig.  

 

Resterande delen av gångbanan var bekväm att köra på. Gångbanan ledde 

fram till ännu ett oreglerat övergångsställe. Rampen i detta övergångsställe 

slutade i en hög kant, även här så small det till vid kontakt med beläggningen. 

Efter övergångsstället nåddes busshållplatsen. 

 

På- och avstigningen ombord på bussen skedde med hjälp av en fällbar ramp 

där busschauffören hjälpte till. Det tog en del tid tills busschauffören kom för 

att hjälpa till att fälla ned rampen, individen suckade och det märktes att detta 

var besvärligt. Personen upplevde att resan ombord var skakig i vissa fall och 

bra i andra fall. 

 

Efter avstigningen så fanns en del ojämnheter och höjdskillnader i 

beläggningen som individen ogillade då körningen inte var komfortabel. 
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Individen hävdade att brunnslocken i en del fall var jobbiga att köra över då 

dessa var för höga. I en del av resan så tvingades individen att köra på 

bilvägen för att komma över till andra sidan av trottoaren på grund av 

avsaknad av en nollkant.  

 

Allt som allt kände individen att resan var okej men bristerna i miljön gör det 

jobbigt att resa med kollektivtrafiken. I många fall känner individen sig 

beroende av omgivningen för att kunna utföra en sådan resa, t.ex. vid på- och 

avstigningen, detta var det jobbigaste under resan enligt individen. 

Ojämnheterna i beläggningen skapar en icke-komfortabel körmiljö för 

individen.  

 

Individen nämnde även hur besvärlig resan kan bli under andra 

omständigheter såsom under vår- och vintertiden då is, snö eller vatten 

påverkar körningen under resan. Isen kan leda till halka och snön kan bli ett 

hinder som blir svårpasserat. Pölbildningarna vid övergångsställen eller ojämn 

beläggningen försvårar för individen att komma över till andra sidan vilket 

medför att individen minimerar sina resor under dessa perioder. 
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4.2.2 Inventering sträcka 2  
 

Inventeringen började i Vaktgatan till hållplatsen i Regementsvägen vilket var 

den första delsträckan. Därefter skedde resan med Expressbussen hela vägen 

till Öresundsgatan. Inventeringen började därefter från Öresundsgatan till och 

med Tryckerigatan.  

 

Resan börjar med start vid Vaktgatan där utformningen inventeras. 

 

• Beläggningen är ojämn vilket kan leda till snubbelrisk 

• En del av beläggningens plattor är ostabila 

  

Bild 25: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Efter gångbanan påträffas ett oreglerat övergångsställe. 

 

• En hel del grus hittas i samband med övergångsstället vilket kan orsaka 

halkrisk eller påverka ledstråken 

• Nollkanten saknas på båda sidor 

• Lutningen följer inte satta riktlinjer på någon sida 

• Stolparna med vägmärkena bör placeras mellan avfasningen och 

kantdelen 

• Varningsytorna på refugen är högre än kanten på ena sidan och lägre på 

andra sidan vilket kan leda till snubbelrisk 

• Kantdelen på refugen är för låg enligt riktlinjer 

• Varningsyta med ledstråk saknas på andra sidan av övergångsstället 

• Övergångsstället är inte vinkelrätt mot vägen 

  

Bild 26: Visar brister i utformningen för ett oreglerat övergångsställe 
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Det oreglerade övergångsstället leder till ett reglerat övergångställe. 

 

• Nollkanterna brister på båda sidor 

• Beläggningen, ledytan och varningsytan är sandig och stenig vilket kan 

leda till risk för halka eller skada och försvåra orienteringen generellt  

• Knatterboxen på ena sidan är inte vinkelrät mot trottoarkant 

  

  

Bild 27: Visar brister i utformningen för ett reglerat övergångsställe 
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För att nå busshållplatsen så korsas ännu ett oreglerat övergångsställe. 

 

 

• Nollkanten och lutningen brister på båda sidorna om övergångsstället 

• Stolpen med vägmärket är felplacerad 

  

Bild 28: Visar brister i utformningen för ett oreglerat övergångsställe 
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Busshållplatsen har mindre brister i utformning. 

 

• Vid hållplatsen kan det ses att kantstenen sticker ut vilket kan leda till 

svårigheter vid på- och avstigning eller även snubbelrisk 

  

Bild 29: Visar brister i utformningen för en busshållplats 
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Andra delen av inventeringen påbörjas vid avstigning på busshållplats 

Öresundsgatan. 

 

• Kantstenen längs hållplatsen sticker ut och kan leda till snubbelrisk vid 

på- och avstigningen 

 

  

Bild 30: Visar brister i utformningen för en busshållplats 
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Efter det oreglerade övergångsstället nås en gångbana där utformningen 

brister. 

 

• Beläggningen på sträckan är ojämn och kantig vilket kan leda till 

snubbelrisk och skaderisk 

• En del av beläggningens plattor är nedtryckta vilket skapar 

höjdskillnader och kan leda till snubbelrisk 

• Nollkanten på gångbanan saknas helt vilket påverkar förflyttningen för 

individer med nedsatt ork eller balans 

 

  

Bild 31: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Efter korsning av gångbanan nås ännu en gångbana. 

 

• Utstickande byggnadsdelar bör undanröjas eller kontrastmarkeras 

• Stolpar och rör saknar kontrastmarkering 

• Gångbanan innehåller ett antal brunnar som skiljer i höjd till 

beläggningen och kan leda till snubbelrisk 

• Beläggningen är kantig och ojämn 

 

 

  

Bild 32: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Gångbanan fortsätter vidare till slutpunkten. 

 

• Det finns en hel del utstickande byggnadsdelar som bör undanröjas eller 

kontrastmarkeras 

  

Bild 33: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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4.2.3 Bedömning av sträcka 2 
 

Sträcka 2 har en hel del goda utformningsdetaljer såsom att bredden på 

gångbanan varit tillräcklig. Ledstråken har i de flesta fallen uppfyllt satta 

kriterier för utformningen, hållplatserna har även dessa utformats på ett 

lämpligt sätt för att gynna tillgängligheten. Belysningen var god på sträckan. 

Sido- och längslutningarna på sträckan var även dessa utformade enligt 

riktlinjer. 

 

Sträckan har en hel del brister som kan påverkar resan såsom ojämnheter, 

höjdskillnader och utstickande byggnadsdelar m.m. Gångbanan är i 

majoriteten av tiden bristande i utformning då det ses på jämnheten i 

beläggningen. Höjdskillnaderna förekom i olika former såsom nedsänkta eller 

upphöjda brunnar på gångbanan. Majoriteten av nollkanterna på sträckan 

uppfyllde inte kraven vilket kan bli ett hinder och påverka tillgängligheten. 

Sittmöjligheter saknades genom hela sträckan.  

 

Slutbetyget för sträckan blev 1,6 av 3, dvs. att sträckan behöver en del 

åtgärder för att leva upp till riktlinjerna. 
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4.3 Sträcka 3 

 

4.3.1 Intervju och observation av resan 
 

Individen som intervjuades valde att vara anonym. Individen är en 40-årig 

man som är sjukskriven på grund av en bilolycka vilken ledde till en nedsatt 

rörlighet i den nedre delen av kroppen. Till vardagen använder individen en 

rollator som hjälpmedel för att kunna vistas och röra sig ute i samhället. 

Personen har kapaciteten att gå kortare sträckor utan hjälpmedel. 

Kollektivtrafik är det färdmedel som individen använder sig av dagligen. 

 

Vid intervjuns start så bads individen att tänka högt för att kunna anmärka 

svårigheter eller problematik som förekom under resans gång. Vid resans 

början var dörren från fastigheten svår att dra i samband med styrningen av 

rollatorn, hjälp krävdes för att kunna passera den. Entrén låg högre än 

beläggningen vilket var utmanande och tog tid för individen att ta sig ner från. 

Individen påpekade även problemet med dörren och höjdskillnaden ut till 

gångbanan. 

 

Det gick bra för individen att passera både gångbanan och det oreglerade 

övergångsstället, men efter en viss sträcka kom individen fram till ett reglerat 

övergångsställe som var svårt att passera. Detta eftersom att beläggningen 

bestod av grus och sand vilket försvårade orienteringen med rollatorn. 

Resterande del av resan gick bra fram till busshållplatsen i Stattena. 

 

Bussen stannade inte intill kantstenen vilket individen upplevde som ett 

hinder, påstigningen blev svårare. För att stiga på bussen behövde individen 

hjälp för att lyfta sin rollator och sedan gå ombord. Innan individen hunnit 

parkera rollatorn började bussen köra. Individen påskyndades att sätta sig.  

 

Avstigningen skedde på Högastensgatans hållplats där det var lättare att ta sig 

från bussen för individen. Efter en mindre gångväg påträffades ännu ett 

oreglerat övergångsställe vilket individen uppmärksammade. Individen 

nämnde svårigheten med att passera detta område på grund av lösa stenar, 

större hål och de bristande lutningarna från och till övergångsstället. Individen 

påpekade även grusbeläggningen som förekom efter övergångsstället vilket 

var besvärligt att köra på.  
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Innan måldestinationen nåddes kom individen fram till en trappa som behövde 

passeras för att nå upp till entrédörren. Detta klarade inte individen av 

självständigt utan begärde hjälp att bära rollatorn och själv komma upp. 

 

Det svårare med resan var att passera övergångsstället och beläggningen mot 

slutet av resan, men även trapporna vid entrédörren. Individen nämnde dock 

även att påstigningen in till bussen i vissa fall var svår att utföra.   
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4.3.2 Inventering sträcka 3 
 

Inventeringen påbörjas med start från Norra Stenbocksgatan. 

 

• Beläggningen är ojämn vilket kan försvåra för individer med nedsatt ork 

eller balans 

• Utstickande byggnadsdelar bör undanröjas eller kontrastmarkeras 

  

Bild 34: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Efter gångbanan påträffas ett oreglerat övergångsställe. 

 

• Beläggningen till övergångsstället är ojämn 

• Nollkanterna och lutningarna brister genom hela övergångsstället 

• Varningsyta bör täcka kantdelen vid samtliga sidor 

• Nednötta streck bör fyllas i och förtydligas 

• Stolparna är felplacerade och bör finnas mellan kantdelen och 

avfasningsdelen 

• Kanthöjden brister genom hela övergångsstället 

• Ledstråket bör sluta i en valyta, inte varningsyta 

  

Bild 35: Visar brister i utformningen för ett oreglerat 

övergångsställe 
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Övergångsstället leder till ännu en gångbana. 

 

 

• Beläggningen är ojämn och kan leda till svårigheter för orienteringen 

• Utstickande byggnadsdelar längs gångbanan bör kontrastmarkeras eller 

undanröjas 

• Det finns en del brunnar som skapar höjdskillnader vilket kan leda till 

snubbelrisk 

 

  

Bild 36: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Gångbanan leder till ett reglerat övergångsställe. 

 

• Beläggningen är grusig och svårpasserad 

• Ledstråken på ena sidan saknas 

• Nollkanten brister i sin utformning 

• Knatterboxen i mittrefugen saknas på avfasningsdelen 

  

Bild 37: Visar brister i utformningen för ett reglerat övergångsställe 
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Gångbanan som leder till busshållplatsen i Stattena brister sin utformning. 

 

• Beläggningen är ojämn och kan påverka orienteringen 

• Valytorna saknas som komplement till ledytorna 

• Bänkarna brister i utformningen där dessa saknar armstöd på vardera 

sida, det finns ingen plats för rullstol bredvid och sittytan är alltför djup 

• Papperskorgen är alltför nära bänkarna vilket kan ge en otrevlig lukt 

 

 

  

Bild 38: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Busshållplatsen i Högastensgatan har en del brister i utformningen. 

 

• En del av plattorna är lösa vilket kan leda till snubbelrisk på grund av 

höjdskillnaden som uppstår gentemot omgivande beläggning 

• En del av kantstenarna är lösa vilket kan påverka på- och avstigningen 

ombord på bussen 

 

  

Bild 39: Visar brister i utformningen för en busshållplats 
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Efter en ojämn gångbana så nås ett oreglerat övergångsställe. 

 

• Beläggningen är ojämn på båda sidor av gångbanan 

• Ledyta saknas på båda delar av övergångsstället 

• Nollkanten och lutningen brister 

• Vit markering för övergångsstället saknas 

• Stolparna med vägmärkena är felplacerade 

• Slaghål längs övergångsstället kan leda till skador för äldre individer 

eller individer med nedsatt ork eller balans 

  

Bild 40: Visar brister i utformningen för en busshållplats 



 

 

 

 

 

85 

Ännu en gångbana behöver passeras för att nå slutpunkten. 

 

• Beläggningen är ojämn 

• Nollkanterna som behöver korsas saknas 

• En del hinder som förekommer bör undanröjas eller kontrastmarkeras 

såsom stolpen eller elskåpet  

Bild 41: Visar brister i utformningen för en gångbana 
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Trappan som leder till entrédörren brister i utformning. 

 

• Ledstången på ena sidan saknas 

• Kontrastmarkering på första och sista trappsteget saknas 

• Trappan saknar en kompletterande ramp 

  

Bild 42: Visar brister i utformningen för en trappa 
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4.3.3 Bedömning av sträcka 3  

  

Sträcka 3 har en del goda utformningsdetaljer. Bredden på gångbanorna var 

tillräckligt, hållplatserna hade en god utformning med hänsyn till 

sittmöjligheter, informationssystem m.m. Belysningen var god på sträckan. 

Sido- och längslutningarna på sträckan var även dessa utformade enligt 

riktlinjer.   

  

Sträckan har en hel brister såsom höjdskillnader i form utstickande eller 

nedtryckta brunnar eller plattor på gångbanan. Höjdskillnader kan påverka 

olika grupper såsom äldre individer eller individer med nedsatt ork eller 

balans som i sin tur försvårar vistelsen i samhället. Brister förekommer även i 

form av avsaknad av valytor, ledytor och varningsytor vilket kan påverka 

individer med nedsatt synförmåga att ta sig ut i samhället. Majoriteten av de 

förekommande övergångsställena brister i utformningen t.ex. med tanke på 

nollkanter, lutningar etc.   

  

Slutbetyget för sträckan blev 1,37 av 3, dvs. att sträckan behöver en del 

åtgärder för att leva upp till riktlinjerna.  
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4.4 Inventering av fordonet  

  

Fordonet inventerades in- och utvändigt vid slutstationen Dalhem C. 

Sittplatserna var det första som inventerades där exempelvis komforten 

bedömdes, höjden mättes m.m. Även utformningen av rullstolsplatsen med 

hänsyn till ryggstöd, hjulstöd och ifall sittplatsen var bakåtvänd. På- och 

avstigningsmöjligheterna samt förflyttningen ombord på bussen inventerades 

men även informationen och kommunikationen ombord utifrån de olika 

grupperna och dess behov.  

  

Inga brister kunde identifieras, varken invändigt eller utvändigt. Fordonet ges 

därför högsta betyg.  
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4.5 Intervju med kommunen   

  

4.5.1 Fördelen med Expresslinjen   

  

Satsning för expresslinjen är viktig för Helsingborgs kommuns framtid. 

Enligt tjänstemannen är det mer tillgängligt och attraktivt att använda sig av 

kollektivtrafiken vilket kan påverka resandet positivt. Med denna satsningen 

på expresslinjen har staden gynnats och utvecklats. Satsningen binder staden 

på ett mer effektivt sätt numera, tillgängligheten har förbättrats genom att 

informationen på hållplatserna förbättrats både visuellt och audiellt vilket 

gynnar äldre, synnedsatta samt hörselnedsatta individer m.m. Ledstråken har 

utökats vilket kan gynna synnedsatta.  

  

Satsningen nämns generellt som positiv på grund av utvecklingen som gjorts 

för att tillgängliggöra utemiljön. Resorna blir kortare, och på så sätt ökar 

attraktiviteten för resan med expresslinjen.  

4.5.2 Arbete efter lagstiftningen  

  

Tjänstemannen nämner hur lagstiftningen i många fall inte kan levas upp till 

helt på grund av förändringar eller tillägg under planerings- och 

utförandedelen, även tidspressen är en bidragande faktor. Dock nämndes det 

även att det ibland inte fanns något riktigt skäl till att inte följa de satta 

riktlinjerna för tillgänglighet.  

  

Utformningen omkring området eller ytan som satsningen omringas av kan 

påverka det som tänkte byggas från början. Det var enligt tjänstemannen även 

svårt att uppfylla alla behov som uppstod från de olika sidorna, vare sig det 

gällde de olika grupperna av funktionsnedsättning eller önskemål från andra 

myndigheter. Det var dock inte några ekonomiska skäl som påverkade 

satsningen.   

  

Enligt kommunen har det jobbats utifrån ett hela-resan-perspektiv i vissa 

delar av Expresslinjen, exempelvis har vissa höjdskillnader, ramper och andra 

hinder försökt undanröjas. Däremot kan vissa grupper drabbas av det nya 

systemet såsom äldre individer eller individer med en kognitiv 
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funktionsnedsättning på grund av svårigheter att uppfatta den nya 

utformningen exempelvis i samband med avläsning av tidtabeller.  

  

Kommunen uttrycker att det finns saker som kan förbättras såsom att följa 

lagstiftningen bättre utifrån särskilda detaljer men kan vara svårt att efterleva 

med tidspress. Dessutom nämner företrädarna hur olika gruppers behov i 

många fall kan strida mot varandra, det är svårt att uppfylla behovet från varje 

enskild grupp.  

  

4.5.1 Tillgänglighetsproblem  

  

Dialog fördes därefter angående delar av utformningen. Dessa delar var 

exempelvis utformningen av mittrefugen, stolpar med vägmärken och 

ledstråken på de inventerade sträckorna.   

  

Mittrefugen utformades i vissa fall i samma nivå som beläggningen, både 

kantdelen och avfasningsdelen var avfasade till nollnivå. I andra fall var 

kantdelen av mittrefugen upphöjd, d.v.s. utformad på samma sätt som 

trottoarkanten. Kommunen nämnde att typritningarna som utgåtts ifrån 

tidigare där mittrefugen är höjd har frångåtts det senaste året. Detta med 

motivet att individer snubblade på kanten vilket ledde till en nollkant på 

mittrefugen.  

  

Stolparna med vägmärke placerades främst innan övergångsstället så att det 

blir synligt för bilister enligt kommunen. Dessutom nämnde kommunen att  

ledstråken var i vissa fall på plats men inväntade en framtida satsning. I vissa 

fall kunde ledstråken leda till en sluttning.   
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5. Diskussion och slutsatser  

  

Utifrån intervjuerna och observationerna som utfördes kan det konstateras att 

det var svårt att resa från dörr till dörr för individer med funktionsnedsättning. 

Intervjuerna och observationerna med individerna påvisade en del hinder som 

uppstod vid orienteringen. Hinder som förekom är inte enbart från utemiljö 

utan även från fastighetbyggnader och fordonet. Exempelvis handlade det om 

höjdskillnader mellan fastighetsbyggnaden och gångbanan, svårigheter vid 

dörröppningar och ojämnheter. Svårigheter kunde uppstå vid på – och 

avstigning ombord på fordonet. Dessutom kunde det i många fall vara 

tidspress på individerna för att sätta sig vilket skapar en besvärlig känsla. I en 

del av resorna var körningen turbulent vilket påverkade individerna och 

komforten ombord.   

  

Inventeringen för de olika sträckorna visade på många gemensamma 

problem, bland annat kunde övergångsställen brista i utformningen vad gäller 

delar som nollkant, lutning, kanthöjder, ledstråk m.m. Stolparna med 

vägmärket är vanligtvis felplacerade. Gångbanorna var i de majoriteten av 

fallen ojämna och hade höjdskillnader som kunde leda till snubbelrisk. På alla 

sträckor som inventerades saknades sittmöjligheter inom ett rimligt avstånd. 

Kontrastmarkeringar saknades i många fall, bland annat då det förekom 

utstickande byggnadsdelar eller dyl. På busshållplatser förekom lösa 

kantstenar och plattor längs hållplatsen, detta kan leda till skador. Då trappor 

förekom kunde utformningen brista, exempelvis kunde ledstång enbart finnas 

på ena sidan. Dessutom saknas kontrastmarkeringar och kompletterande 

ramper till trapporna.   

  

Sträcka 1 bedöms få betyget 1,20 av 3  

Sträcka 2 bedöms få betyget 1,50 av 3 Sträcka 3 

bedöms få betyget 1,37 av 3  

  

Detta innebär att anordningar i många fall finns men är väldigt bristande. 

Majoriteten av bristerna kan åtgärdas enkelt och kräver inte mycket resurser, 

varken tid eller pengar. Ansvaret ligger på kommunen att verkställa dessa 

åtgärder. Dock fanns en hel del goda utformningsdetaljer som bör påpekas 

såsom belysning genom samtliga sträckor, samtliga hållplatser samt 

gångbanornas bredd.  
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Inventeringen av fordonet visade inte på någon problematik med tanke på 

utformningen utifrån riktlinjer. Bedömningen av fordonet ges betyg 1 av 1. 

Detta innebär att fordonets utformning uppfyller satta riktlinjer.   

  

Utifrån intervjun med kommunen kunde en del svårigheter upptäckas med 

satsningen. Bland annat var tidspressen, bristen i kommunikationen eller 

planeringen mellan berörda parter en påverkande faktor. Dessutom förekom 

alltför många ändringar vilket påverkade satsning som en helhet, det var svårt 

att uppfylla satta riktlinjer enligt kommunens representanter.  

  

5.1 Resultatdiskussion  

  

  

Enligt resultaten från intervjuerna, observationerna och inventeringen kan det 

tydas att hela resan fortfarande har brister i många anseenden vad gäller 

tillgänglighets – och användbarhetsaspekten även då arbetet med denna 

satsning har ökat tillgängligheten och användbarheten. Samma hinder som 

förekom under intervjun och observationen påverkade även inventeringens 

resultat i de flesta fall. Hindren ansågs vara olika svåra att passera för de olika 

individerna beroende på kapaciteten, åldern och omständigheterna på platsen 

m.m. under resan.  

  

Riktlinjerna såsom HIN och ALM som antagits är viktiga för tillgängligheten 

och användbarheten i samhället för att alla ska kunna delta i samhället på lika 

villkor. Med hjälp av inventeringen kunde nivån av tillgängligheten beskrivas 

utifrån satta riktlinjer med fokus på ett resenärsperspektiv. Under inventerings 

gång så kunde brister relaterade till tillgängligheten för satsningen 

identifieras.  

  

Stolparna med vägmärke i samband med övergångsställen är i majoriteten av 

fallen felplacerade enligt riktlinjerna för tillgänglighet. I många fall sattes 

stolparna innan ett övergångställe vilket kommunen anser är viktigt. Detta kan 

främst bero på att bilisterna ska uppmärksammas i tid vilket höjer 

trafiksäkerheten i området. I andra fall så placerades stolparna med vägmärke 
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rätt, d.v.s. enligt riktlinjerna. Utformningen bör vara konsekvent för att 

underlätta för individerna att kunna orientera sig fritt i samhället.  

  

Stolparna behövs mellan avfasningsdelen och kantdelen för att individer med 

synnedsatt synförmåga ska kunna ta ut riktningen över gatan och orientera sig 

självständigt. Det resulterar i en påverkan av tillgängligheten och 

användbarheten för individer med nedsatt synförmåga. Kommunen 

prioriterade i detta fall trafiksäkerheten före tillgängligheten vilket skapar en 

målkonflikt mellan dessa aspekter även då dessa aspekterna kan främjas 

samtidigt.   

  

Ledstråken slutar enligt kommunen vanligtvis i en husvägg eller gräskant. I 

ett av fallen slutade ledstråket i en sluttning med motivet att detta ledstråk 

inväntade ett framtida projekt. Ledstråk som leder till sluttningar kan vara 

farliga för individer med nedsatt synförmåga och leda till allvarliga skador. 

Kommunen bör utforma ledstråk enligt riktlinjer utan att äventyra på 

individers säkerhet, att tänka på framtida projekt i förväg kan leda till risker 

som annars inte är nödvändiga. På så sätt kan onödiga risker leda till 

oberäknade konsekvenser. Undermåliga ledstråk leder till en försämrad 

tillgänglighet, på så sätt minskar deltagandet i samhället för individer med 

nedsatt synförmåga.  

  

Övergångsställen brast i sin utformning då det sågs på faktorer såsom 

lutningar, nollkanter och mittrefuger. Dessa faktorer påverkar individer med 

funktionsnedsättning att självständigt kunna orientera sig i samhället. 

Exempelvis kan en bristande lutning eller nollkant ta på krafterna ordentligt 

för en individ som är äldre jämfört med en yngre individ som har en 

funktionsnedsättning. Behovet av nollkanten och dess utformning är 

individuellt, exempelvis behövde den äldre individen bära sin rollator för att 

komma över till andra sidan jämfört med den unga individen som inte hade 

några större problem.   

  

Mittrefugerna i de inventerade sträckorna visade att utformningen varierade 

från ett område till ett annat och hade därför ingen konsekvent utformning. 

Enligt kommunen sänktes mittrefugens höjning till nollkant för att minska 

snubbelrisk. Dock underlättar en kanthöjning på mittrefugen orienteringen för 

individer med nedsatt synförmåga enligt riktlinjer.  



 

 

 

 

 

94 

  

Bänkar saknas genom majoriteten av sträckorna och påverkar möjligheten till 

att vila för individer med nedsatt ork. Bänkarna som fanns på den ena 

sträckan följde inte heller riktlinjerna för minsta acceptabla avstånd och brast 

i sin utformning. På så sätt försvåras resorna för dessa individer i samhället. 

Intervjuerna påpekade bristen av bänkar vilket därmed innebar en försvårad 

resa. Möjligheten till att vila under resans gång för individer med nedsatt ork 

är väsentlig för att klara av resan. Detta kan även påverka viljan till att resa 

via kollektivtrafiken enligt dessa individer.  

  

Gångbanan kunde ofta försvåra orienteringen på grund av ojämnheter och 

höjdskillnader som förekom. Det förekom även en del hinder som saknade 

kontrastmarkering. Dessa kan leda till skador då det blir svårt för individer 

med nedsatt synförmåga att upptäcka de. En del av dessa brister 

uppmärksammades under observationsstudien, individerna hade svårigheter 

med orienteringen på grund av ojämnheterna och resans kvalité påverkades. 

Körtiden för individer med rollatorer förlängdes på grund av detta.  

  

Resorna som utförs i arbetsrelaterade situationer är viktiga att utföra även då 

de kan vara besvärliga, individer kan bli tvingade att bege sig ut i samhället 

med hjälp av kollektivtrafiken för att kunna behålla sitt arbete. Även om en 

del individer försöker att välja bort kollektivtrafiken på grund av en bristande 

tillgänglighet är de ändå bundna till att utföra resor genom den då de inte har 

ett annat sätt att färdas på. Det är inte heller säkert att familjemedlemmar eller 

nära vänner alltid kan stå till hjälp och köra individerna till sina målpunkter.   

  

Byggandet i och runt om satsningen är inte konsekvent vilket kan påverka 

känslan av orienteringsbarhet för individer med funktionsnedsättning. Det blir 

exempelvis svårt att ta sig ut i samhället för individer med nedsatt 

synförmåga på grund av de varierande förhållande från ett område till ett 

annat. Exempelvis kan utformningen av ett ledstråk eller mittrefug skilja sig 

och på så sätt påverka resan. En satsning som inte är konsekvent leder till 

försvåring av resor som främst kan påverka individer med en synnedsättning, 

kognitiv funktionsnedsättning eller äldre individer som kan ha en 

kombination av funktionsnedsättningar. Detta kommer därför att minska 

deltagandet i samhället för dessa individer eftersom att dessa har vant sig vid 

en specifik utformning.   
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Satsningen för expresslinjen har gjort att gångavståndet till hållplatserna blivit 

längre vilket kan ha en negativ inverkan på äldre individer då dessa inte har 

orken att vandra längre sträckor. Detta syns tydligt när man ser på den äldre 

individen som intervjuades, den behövde sätta sig för att vila ett antal gånger 

innan den kunde nå hållplatsen. En del av individerna kommer därför välja 

bort kollektivtrafiken i samband med liknande satsningar, detta påverkar 

därmed tillgängligheten för en del individer.  

  

Processen och riktlinjerna kring tillgängligheten är detaljerade och tydliga, 

men planeringen, samordningen och utförandet generellt kan påverkas av 

olika faktorer vilken kan försvåra efterlevnaden av dessa. Enligt kommunen 

kan förändringar under planeringen och genomförandet ställa till svåra 

problem för den som utför arbetet. Tidspress och utrymmesbrist kan vara 

ytterligare faktorer som påverkar arbetet.   

  

Samtidigt nämner kommunen att det i vissa fall inte finns några riktiga skäl 

till varför riktlinjerna inte följs. Det som bör göras från kommunens sida är att 

utföra kontinuerliga uppföljningar under arbetets gång för att se brister och 

motverka dessa innan slutprodukten lanseras. Uppföljningarna bör även 

utföras av individer som besitter specialkunskaper inom tillgänglighetsarbetet 

för att lättare identifiera brister, på så sätt följs riktlinjerna hela vägen (Glas, 

2014). Det är även bättre att dröja längre och utföra arbetet korrekt genom 

hela projektet än att leverera en bristande utformning.  

  

Granskning för tillgänglighetsarbetet är inte lika strikt som exempelvis 

granskningen för trafiksäkerheten i Sverige, inte heller finns det lika stora 

konsekvenser om arbetet är undermåligt. Det är främst den politiska viljan på 

EU-nivå som fört fram de riktlinjer som styrt arbetet gällande 

trafiksäkerheten. För att arbetet med tillgänglighet ska implementeras på ett 

mer effektivt sätt krävs även här en stark politisk vilja och hårdare regelverk 

med tydliga konsekvenser såsom vite. På så sätt kommer riktlinjerna att levas 

upp till på ett bättre sätt jämfört med nuläget.  

  

Enligt Andersson (2013) är riktlinjerna för tillgänglighet inte tillräckligt hårda 

då en hel del gråzoner kan uppstå vid tolkning av enskilda fall, ”skall” borde 

användas mer frekvent i lagstiftning såsom ALM. Tolkningar resulterar i att 

arbetet kring tillgänglighet går långsammare än vad det borde göra. För att 
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främja arbetet kring tillgänglighet ytterligare krävs det ökade kunskaper och 

tillräcklig information om tillgänglighet för projektörer eller andra berörda 

parter. Det borde även ställas höga krav på att följa upp arbetet i enlighet med 

riktlinjerna samt tydligare konsekvenser.  

  

Kraven på tillgängligheten för hela resan kategoriseras och bedöms separat i 

områdena infrastruktur, service, fordon, information m.m. även då dessa 

behöver koexistera och fungera i en symbios för att hela resan ska fungera. 

Exempelvis kan ett fordon som är tillgängligt bli otillgängligt då vägen till 

busshållplatsen brister i sin utformning (Trafikanalys, 2019).  

Konsekvenserna av en försämrad tillgänglighet och användbarhet påverkar 

resandet för funktionsnedsatta i samhället. Detta innebär att deltagandet för 

dessa grupper blir minimal vilket påverkar demokratin och den sociala 

rättvisan. På så sätt kommer transportsystemet inte leda till jämställdhet vilket 

i sin tur påverkar de transportpolitiska målen. Dessutom leder en sådan 

försämring i tillgänglighet till extra kostnader för samhället såsom kostnader 

relaterade till färdtjänst, hemtjänst osv (Trafikanalys, 2019).  

  

Ett samhälle som inte bygger tillgängligt och användbart påverkar sin 

utveckling och invånarna på ett negativt sätt. Detta eftersom att individerna 

inte kan delta och bidra till utvecklingen på samma villkor som alla andra. 

Bristande tillgänglighet och användbarhet drabbar även personer som är 

relaterade till individen med funktionsnedsättningen genom att exempelvis 

försvåra orienteringen tillsammans i samhället vilket leder till en försämrad 

livskvalité (ibid).  

  

    

5.2 Metoddiskussion  

  

  

  

Inventeringen utfördes och bedömdes enbart för de linjesträckningar som 

individerna valt att resa med vilket kan ge en snäv bild på hur tillgängligheten 

omkring satsningen egentligen är. Dock är det ett sätt att bilda en verklig 

uppfattning kring hur tillgängligheten ser ut för hela resan från dörr till dörr 
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gällande satsningen för Expressbussen. Dessutom ingår det i de 

transportpolitiska målens delmål att tillgodose alla medborgares resebehov i 

samhället. Detta inkluderar etappmålet att göra kollektivtrafiken tillgänglig 

och användbar för funktionsnedsatta individer.  

  

Kategorierna för inventeringen är tagna utifrån riktlinjer för arbetet kring 

tillgänglighet såsom HIN, ALM och Bygg Ikapp vilket minskar 

felmarginalerna. Det kan finnas en risk att vissa felkällor kan förekomma men 

kategorierna har använts för att identifiera vanligt förekommande hinder som 

kan uppstå i utemiljön.  

  

Kategoriernas delar bedömdes utifrån ett medelvärde på grund av att det 

ansågs vara mest lämpligt. I vissa fall kan medelvärdet vara ett felaktigt sätt 

att bedöma inventeringen på då vissa delar av kategorierna kan dra ner på 

resultatet vilket kan påverka slutbetyget för sträckan.   

  

Verktygen som användes kan ge en felaktig bild på grund av felkalibreringar, 

exempelvis telefonens lutningsmätare. För att minimera felmarginalerna 

mättes lutningar ett flertal gånger under inventeringen med olika telefoner. 

Dock kan även den mänskliga faktorn leda till fel på grund av olika 

omständigheter som trötthet. Två individer inventerade dock samtidigt för att 

minimera även denna felkälla.  

  

Intervjufrågorna kan leda konversationen i en viss riktning men inte helt då 

öppna frågor används. Förutom detta så behöver inte svaren efterlikna 

verkligheten, det vill säga att personernas svar inte behöver reflektera 

verkligheten. Exempelvis kan individen svara på frågan på ett sådant sätt att 

det inte stämmer med vad denne egentligen känner eller upplever. Frågorna 

som formades utgick dock från vetenskapliga böcker för att stärka och leda 

innehållet i rätt riktning. Dessutom hade intervjuade individer en homogen 

funktionsnedsättning, hade individer med nedsatt synförmåga eller andra 

grupper intervjuats hade resultaten skiljt sig.  

  

Vad gäller observationsmetodiken kan en felkälla vara att individen inte 

fullständigt tänker högt eller talar rakt ut vilket kan förvränga budskapet. 

Detta kan bero på personlighetstyp, ålder, kön, social kompetens m.m. På så 

sätt kan resultaten påverkas.  
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De enskilda metoderna kan ge en entydig bild på hur tillgängligheten och 

användbarheten ser ut kring satsningen med tanke på resan från dörr till dörr. 

Tillsammans kan dessa metoderna komplettera varandra och på så sätt måla 

upp en helhetsbild som minskar felmarginaler från de separata metoderna.  
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5.3 Slutsatser  

  

Inventeringen visade på att hela resan från dörr till dörr inte var tillgänglig för 

samtliga sträckor. Enligt betygen kräver utformningen omfattande åtgärder 

för att resan ska bli tillgänglig för alla.  

  

Enligt intervjuer och observationer är hela resan inte användbar för personer 

med funktionsnedsättning. Samtliga intervjuer och observationer påvisade 

hinder som individerna upplevde under resans gång. Hinder förekom i olika 

stadier under resan, exempelvis i samband med utgång från fastighetsdörren, 

orienteringen i utemiljön, på- och avstigning ombord på bussen och även 

under bussresan. Resan var i många fall svår att utföra självständigt på grund 

av diverse ovan nämnda hinder. Detta leder i sin tur till att individerna 

försöker minimera sina resor, vilket påverkar deras deltagande i samhället. 

Individerna behöver då anpassa sitt liv utefter de omständigheter som 

föreligger, på så sätt diskrimineras dessa grupper i samhället vilket leder till 

en bristande demokrati och jämlikhet i samhället.  

  

Enligt kommunen så har arbetet präglats av tänket kring tillgänglighet, dock 

förekom olika svårigheter för arbetet såsom förändringar under 

genomförandet samt tidspress under arbetsgången. I andra delar av arbetet 

nämner kommunen att det inte fanns giltiga skäl till varför utformningen inte 

följt riktlinjerna för tillgänglighet. Kommunen anser att arbetet med 

satsningen lett till en god tillgänglighet i staden trots att utformningen kunde 

brista enligt individerna och satta riktlinjer för tillgänglighet.   

5.3.1 Rekommendationer  

Nedan följer ett antal rekommendationer som kan implementeras i 

Helsingborgs kommun för att göra resan mer tillgänglig:  

  

• Vidare arbete med pollare som ersättning för de felplacerade stolparna med 

vägmärken.  
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• Ledstråk som slutar plötsligt eller leder till risk för skador bör åtgärdas. En åtgärd 

som kan vidtas kan vara att sluta ledstråket med varningsplattor eller en sorts 

upphöjning gentemot beläggningen.   

• Bänkar eller andra sittmöjligheter bör följa riktlinjerna för placering, avstånd m.m.  

 

• Nollkanter och liknande anordningar på ett övergångsställe bör ses över och åtgärdas 

för att göra resan tillgängligare.  

• Ojämna eller kantiga gångbanorna bör åtgärdas.  

• Synliga och kännbara kontrastmarkeringar bör implementeras, främst vid förekomst 

av hinder som kan leda till skador såsom utstickande byggnadsdelar, stolpar eller 

liknande.   

• Trappor bör kompletteras med ramp och ha ledstänger på båda sidor.  

• Busschaufförer bör informeras om hur körningen eller servicen ombord kan påverka 

känslan av resan för individer med funktionsnedsättning, exempelvis genom att fälla 

ned rampen eller köra så nära kanten som möjligt.  

• Ett annat hjälpmedel som kan vara till hjälp för att bedöma användbarhet kan vara 

observationsstudier med individer som har en funktionsnedsättning då de brukar 

miljön.  

 

5.3.2 Förslag till fortsatta studier  

  

Arbetet kan fortsätta analyseras och utvecklas vidare utifrån andra aspekter:  

  

Ett arbete kan utföras för att analysera mikrotillgängligheten för Expresslinjen 

under vinterförhållanden jämfört med sommarförhållanden, analyser kan 

utföras för att ge en mer detaljerad bild kring mikrotillgängligheten under 

olika årstider. Ett annat arbete som kan utföras kan vara för att beskriva vikten 

av underhåll för utemiljön med hänsyn till tillgängligheten av samhället för 

individer med funktionsnedsättning. Ytterligare ett arbete som kan utföras kan 

beskriva hur myndigheter arbetar med riktlinjer för tillgänglighet i 

verkligheten med tanke på hela resan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Kategori Funktionskrav för utformning Bedömnin

g (0–3) 

Gångbana 

 

 

 

 

 

Utformning 

Bredd 2 m, annars mint 1,8 m med mötes-, och vändzon på 

jämna mellanrum med måtten 2 x 2 m  

 

Minst 0,9 m hårdgjord yta i samband med öppningar eller 

ojämn beläggning m.m. och förses med vändzoner och 

mötesplatser 

 

Gångbana ska vara horisontell, jämn och fast 
 

Gångbana ska vara halk-, och hinderfri 
 

Fri höjd ska vara 2,2 m vid kortare avstånd/2,6 m vid längre 

avstånd 

 

Lutning ska ej överstiga 1:50 i sidled  
 

Brunnslock och liknande anordningar ska vara i samma 

höjd som mark 

 

Väl och jämn belysning längs gångytan med avskärmning 

för att inte blända, samt ska underlätta identifiering av 

beläggning och läsning av läppar 

 

 

 

 

Gångbana ska separeras visuellt och taktilt från cykelbana 
 

Ljushetskontrast för urskiljning av olika trafikslag (minst 

0,4 NCS) 

 



 

 

 

 

 

109 

Kontrastmarkeri

ng 

Kännbarhetskontrast för urskiljning av olika trafikslag 
 

 

Ledstråk 

Ledstråk ska finnas på öppna ytor t.ex. torg 
 

Naturliga ledstråk kan kompletteras med konstgjorda 

ledytor för att ge ett sammanhängande stråk 

 

Ledstråket ska kontrastera mot omgivningen både visuellt 

och taktilt 

 

Totalt betyg 

(medelvärde) 

  

   

Övergångsställe med signalreglering 

 

 

Utformning 

Stolpe med tryckknapp placeras i vägmitt, mellan kant och 

avfasning 

 

Bredd på minst 1,5 m på kant-delen 
 

Kanthöjning vid övergångsställe med 0,06–0,08 m  
 

Gångpassagen placeras hinderfritt och vinkelrätt mot 

trottoarkanten 

 

Väl och jämn belysning längs med övergångsstället med 

avskärmning för att inte blända, samt ska underlätta 

identifiering av beläggning 

 

 

Avfasning till 0-

nivå 

0,9–1,0 m bredd 
 

Nollkant 
 

1:12 lutning  
 

Slät halkfri yta 
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Kontrastmarkeri

ng 

0,1 m längsgående ljus markering (vita plattor, 0,4 NCS) 
 

Taktil varning längs kant (0,7 m djup) 
 

Markerat vid övergångsställe 
 

 

 

 

Knatterbox 

Box vänd mot trottoar  
 

Anläggs med en 0,8 - 1 m höjd från underkant 
 

Inget bör monteras över (korg, ljussignal) 
 

Ha reliefpil 
 

Reliefkarta över gatukorsningen inklusive eventuell refug 
 

2 boxar vid refug 
 

Anpassad och tydlig ljudnivå som alltid hörs 
 

 

Ledstråk  

Leder till övergångsstället 
 

Ska varna innan trottoarkant nås 
 

Refug Utformas som trottoaren med avfasning och 

kontrastmarkeringar 

 

Totalt betyg 

(medelvärde) 

  

   

Övergångsställe utan signalreglering 

Stolpe med vägmärke för väg/pollare med placering i 

vägmitt, mellan kant och avfasning 
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Utformning 

Kanthöjd vid övergångsstället med 0,06–0,08 m (minst 0,04 

m) 

 

Gångpassagen placeras hinderfritt och vinkelrätt mot 

trottoarkanten 

 

Väl och jämn belysning längs med övergångsstället med 

avskärmning för att inte blända, samt ska underlätta 

identifiering av beläggning 

 

 

Avfasning till 0-

nivå 

0,9–1,0 m bred avfasning 
 

Nollkant 
 

Max lutning 1:12 lutning  
 

Slät halkfri yta 
 

 

Kontrastmarkeri

ng 

0,1 m ljus markering som är djupgående (vita plattor, 0,4 

NCS) 

 

Taktil varning längs kant (0,7 m djup) 
 

Markering vid pollare 
 

Markerat övergångsställe 
 

 

 

 

Pollare 

Placeras ca 0,6 m in från trottoarkant 
 

Ha en mörk färg och vara reflektiv 
 

Ligga 0,9 m högt 
 

Ha en reliefpil 
 

Ha en reliefkarta 
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Inget bör monteras över såsom papperskorg 
 

 

Ledstråk  

Leder till övergångsstället 
 

Ska varna innan trottoarkant 
 

Refug Utformas som trottoaren med avfasning och 

kontrastmarkeringar 

 

Totalt betyg 

(medelvärde) 

  

   

Sittmöjligheter (soffor) 

 

 

 

 

 

 

 

Utformning 

Ska införas på en jämn och hårdgjord yta 
 

Har plats för rullstol vid sidan om med bredden 1 m 
 

Enkel och bekväm att sitta i samt resa sig ur 
 

Armstöd 0,7 m i höjd 
 

Armstöd greppbart vid framkant  
 

Armstöd ska nå förbi sittkanten 
 

Sitthöjden ska vara mellan 0,45–0,50 m högt 
 

Sittdjupet ska vara mellan 0,35–0,45 m  
 

Ryggstödet har en 5–10 graders lutning 
 

Öppning till soptunnor bör vara 0,8 m för att underlätta för 

individer med rullstol 
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Avstånd 

25 m i centrala områden 
 

100 m i övrigt 
 

 

Placering 

Placeras vid viktiga målpunkter samt före och efter branta 

backar/trappor 

 

Placeras till sidan av gångyta  
 

Totalt betyg 

(medelvärde) 

  

   

Trappor 

 

 

 

 

 

Utformning 

Alla trappsteg ska utformas med samma höjd/djup i hela 

trappan 

 

Vilplan minst 1,3 m långt (vid längre trappor) 
 

0,3 m trappdjup (minst 0,26 m) 
 

0,15 m steghöjd 
 

1,5 m fri bredd 
 

Minst 3 och högst 8 trappsteg 
 

Raka steg 
 

Vilplan vid längre trappor med sittmöjligheter 
 

Väl, jämn belysning i början, mitten och slutet av trappan 

med avskärmning för att inte blända, samt ska underlätta 

identifiering av beläggning 
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Kontrastmarkeri

ng 

Hela högsta och lägsta trappsteget markeras med 

ljushetskontrast 0,4 enligt NCS  

 

0,05 m bredd som är maximalt 0,015 m från kant 
 

 

 

 

 

Ledstänger 

0,9 m höjd 
 

Löpa oavbrutet 
 

Finnas på båda sidor 
 

Åka ut med 0,3 m utanför första och sista steget 
 

Greppbar förbi infästningen 
 

Ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor 
 

Vid trappor över 2,5 m i bredd bör även mittstång införas 
 

Totalt betyg 

(medelvärde) 

  

   

Ramper 

 

 

 

Utformning 

Lutning högst 1:20 i längsled 
 

Flackare lutning än 1:50 i sidled 
 

Minst 2 m långa vilplan vid höjdskillnad över 0,5 m 
 

Fri bredd på minst 1,5 m 
 

Halkfri yta på rampen 
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Hårdgjord och jämn yta på rampen 
 

Rak hinderfri ramp 
 

Väl, jämn belysning med avskärmning för att inte blända 
 

Kontrastmarkeri

ng 

I början och slutet av ramp 
 

Avåkningsskydd Kant på 0,04 m på båda sidor om inte omgivning har 

samma höjd 

 

 

 

 

Ledstänger 

Löpa oavbrutet 
 

Greppbar förbi infästningen 
 

Gå förbi rampens start och slut med minst 0,3 m 
 

Finnas på båda sidor 
 

Ligga på 0,7 m samt 0,9 m höjd 
 

Ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor 
 

Totalt betyg 

(medelvärde) 

  

   

Skyltning 

 

 

 

 

 

Ha ljushetskontrast  
 

Anpassad textstorlek 
 

Texten tydlig och lättläst 
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Utformning 

Placeras i lämplig höjd  
 

Placeras där den inte skyms 
 

Skyltningen ska placeras på en lämplig plats 
 

Väl, jämn belysning med avskärmning för att inte blända, 

samt ska underlätta läsning av skylt 

 

Totalt betyg 

(medelvärde) 

  

   

Varningsmarkering 

 

 

 

 

Utformning 

Alla utstickande byggnadsdelar lägre än 2,2 m ska markeras 

t.ex. skyltar 

 

Fasta/tillfälliga hinder ska markeras/motverkas t.ex. 

blommor, glasytor i dörrar m.m. 

 

Nivåskillnader som kan leda till risk för fall bör markeras 
 

Alla varningsmarkeringar bör kontrastera mot omgivningen 
 

Väl, jämn belysning med avskärmning för att inte blända, 

samt ska underlätta identifiering av hinder 

 

Totalt betyg 

(medelvärde) 

  

   

Busshållplatser (med väderskydd) 

Beläggning och underlag ska vara stabil  
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Utformning 

Beläggning bör vara halkfri 
 

Information bör vara tydlig och vara tillgänglighetsanpassad 
 

Väderskyddet längst fram i hållplatsfickan 
 

Avstånd väderskydd till kantsten 2,3 m  
 

Ska finnas anpassad sittmöjlighet och papperskorg 
 

Cykelbana placeras bakom hållplats 
 

Sittplatshöjd 0,45–0,5 m 
 

Armstöd för sittplats åker utanför sittkant med 0,05–0,1 m 
 

Övergång mellan plattform till omgivning max 1:20 i 

lutning 

 

Papperskorg utanför väderskydd 
 

Kantsten 0,17 m i höjd vid bussdörr 
 

Plattformslängd minst 10 m 
 

Plattformsbredd 2,3 m 
 

Bör beläggas med plattor (0,35 x 0, 35 m) eller vit linje 

(0,02 m) längs kantstöd 

 

Väl, jämn belysning med avskärmning för att inte blända, 

samt ska underlätta läsning av tidtabeller och markerar 

hållplatsläget 

 

Omgivning Plan, halkfri och hårdgjord yta 
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Ledstråk Leda till påstigningsyta med svartgrå plattor (0,35 x 0, 35 

m) 

 

Kontrast Svartgrå plattor med kontrasterande ljushet (minst 0,4 enligt 

NCS) 

 

Totalt betyg 

(medelvärde) 
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Bilaga 2 

 

Kategori Rekommenderade krav Bedömning 
(0–1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sittplats och 
komfort 

God utsikt genom fönster 
 

Solskydd (Gardin/rullgardin eller 50–70% 
ljusinsläpp vid tonade) 

 

Sittkomfort 
 

Placering av säten (Max 50% sittplatser på podester 
m. 0,25 m höjd) 

 

Sitthöjd (0,45–0,50 m) 
 

Mått för säten (0,68 m mellan säten med 15% 
avvikelse) 

 

Reserverade sittplatser och utrymme för individer 
med funktionsnedsättning (4 st) 

 

Korrekt utformning av rullstolsplats (bakåtvänd) 
 

Korrekt utformning av rullstolsplats (ryggstöd) 
 

Korrekt utformning av rullstolsplats (hjulstöd) 
 

Säte för ledarhund (1 st med fällbar sits vid 
benutrymme <0,45 m) 

 

Eluttag (Minst 85% till eluttag, en placerad i 
rullstolsområdet) 

 

Ventilation och klimatkontroll (Behaglig miljö, 
pollen- och partikelfilter) 

 

   

Dörröppning (Minst 2 st) 
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På- och avstigning 
och förflyttning 

ombord på bussen 

Kontrastmarkeringar vid in- och utsteg (Alla 
trappsteg, ledstänger, handtag, podester med 0,4 
enligt NCS) 

 

Flexibelt utrymme (1,8 - 2 m längda ståplatser, 
rullstolsplats och barnvagnsplats) 

 

Vältsäkring för barnvagnar (Minst 3 st) 
 

Dörrbelysning (Alla dörrar väl belysta) 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Information och 
kommunikation 

Programmeringsbara skyltar (underlättar 
kommunikation vid avvikelser) 

 

Tydliga skyltar (läsbara, kontrast mellan tecken och 
bakgrund 0,4 NCS) 

 

Utvändig linje- och destinationsskyltar (Placering 
vid höger sida av buss) 

 

Utvändig högtalare 
 

Audiovisuell utrustning för reseinformation (enkel 
att tolka) 

 

Invändig högtalare (handsfreemikrofon för 
kommunikation med resenärer) 

 

Stoppknappar (Röd färg, vit text i relief) 
 

In- och utvändiga signalknappar för att påkalla 
förarens uppmärksamhet  
(Blå färg, vit relief) 
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Bilaga 3 
 
  

  



 

 

 

 

 

122 
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Bilaga 4 

 

 



 

 

 

 

 

124 

  



 

 

 

 

 

125 

Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 
 


