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Abstract 
This report is about accessibility in a station environment. Studies have been made about 

how an accessible building should be designed. 

Accessibility is an important issue when striving for a society with equality as the foundation. 

Sweden is one of the most accessible countries when speaking about the built environment. 

A result of prosperity and a well-managed democracy. In spite of this there’s still a lot to do 

and in some areas the politics for disabled persons has major deficiencies. By continuing to 

strive against improvements Sweden could actually develop into one of the countries that 

sets the standard for the rest. 

Clearer directives from the European Union and the Swedish government during the last 

years has lead into several new laws and regulations about the design of the built 

environment.  

In this report studies have been done about how to attain an accessible surrounding with 

the focus on the environment in station-buildings. The station that has been studied is Nils 

Ericsson terminal in Gothenburg, Sweden. The aim has been to highlight good solutions for 

accessibility and to detect areas where it could be done in a different or perhaps better way. 

This type of studies is hard to do for a person without any disabilities since there, most 

often, is an obvious lack of personal relations to the issues. Therefore studies about different 

types of disabilities and a deeper understanding for the exposed people has been very 

important for the progression of the work. It has also laid the foundation for understanding 

the laws and the regulations around accessibility.    

The results showed that the studied terminal obviously had been designed with a wide 

thought about making it accessible. There were several solutions for helping the ones in 

need, for example distinctly marked patterns on the floor. Also, the actions for accessing the 

terminal had been done with great notice to the surrounding architecture since very few 

things stood out in contrast. The discussion is mostly about how the different solutions 

actually worked and fulfilled their purpose.  
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Sammanfattning 
Rapporten handlar om tillgänglighet i stationsmiljöer. Undersökningar har gjorts på hur en 

tillgänglighetsanpassad byggnad borde utformas.   

Tillgänglighet är en viktig fråga när man jobbar för ett jämställt samhälle. Sverige ligger idag i 

framkant i jämförelse med övriga världen vad gäller tillgänglighetsfrågor. Ett resultat av ett 

välstånd och en väl fungerande demokrati. I trots av det finns ännu mycket att göra och på 

vissa plan har funktionshinderspolitiken stora brister. Genom att ständigt arbeta mot 

förbättringar så skulle Sverige kunna utvecklas till ett av länderna som sätter standarden i 

den resterande demokratiska världen. 

Tydligare direktiv ifrån EU och svenska regeringen samt riksdagen har under senare år 

inneburit fler lagstiftningar vad gäller utformning av bl.a. offentliga miljöer.  

I denna rapport har studier gjorts på hur man uppnår en tillgänglig miljö med fokus på 

stationsmiljöer. Stationen som studerats är Nils Ericsson terminalen i Göteborg. Målet har 

varit att lyfta fram bra lösningar samt att påvisa områden där potential finns för förbättring 

finns. För en person utan nedsättningar så är sådana undersökningar svåra att utföra då 

personliga relationer är svåra att göra. Studier kring olika sorters nedsättningar och 

förståelser för utsatta personers behov har därför legat till grund för skridandet av arbetet. 

Detta har även utgjort basen för att förstå lagstiftningen och regleringarna kring ämnet 

tillgänglighet.   

Resultatet visade att den undersökta stationen tydligt arbetat med att ha en god 

tillgänglighet. Där fanns konkreta lösningar i form av exempelvis ledstråk samt taktila 

punktkartor för personer med synnedsättningar. Tydligt var även att hänsyn tagits till 

arkitekturen och få lösningar medförde kontrasterande avvikelser i den homogena estetiken. 

Diskussionen kom främst att landa kring huruvida väl fungerande de olika lösningarna var i 

byggnaden. Informationspelare var exempelvis svåra att finna och vissa högtalarsystem var 

ur funktion. Det har lett till att lösningar med syftet att vara förtydligande istället råkat bli 

förvirrande.  
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Förord 

Detta examensarbete är en avslutning på min byggnadsingenjörsutbildning från Högskolan i 

Gävle. Arbetet har inte varit på uppdrag från någon extern part. Arbetet har utförts för att 

undersöka och kontrollera tillgängligheten på en av Sveriges mest trafikerade tåg- och 

busstationer, Nils Ericson terminalen i Göteborg. Uppgiften har personligen varit väldigt 

givande då jag fått en ökad förståelse för en utsatt grupp i samhället. Jag har även blivit mer 

insatt kring regleringar och tror mig komma att få god nytta av dessa kunskaper i min 

framtida yrkesroll.    

Jag vill rikta ett tack till min handledare Dorith Carlberg samt Jan Akander som båda varit till 

stor hjälp i form av vägledning och rådgivande.  

Jag vill även tacka Birgitta Magnusson, ordförande i Hörselskadades förbund i Göteborg, 

Karolina Celinska, ombudsman på De Handikappades Riksförbund i Göteborg samt Catarina 

Ahlquist, ombudsman på Synskadades Riksförbund i Göteborg. Samtliga för god 

samarbetsvilja och för givande intervjuer. 

 

Göteborg, augusti 2014  

 

 

 

Hussein Chith 
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1.1 Bakgrund 
Sverige brukar nämnas som ett av världens mest jämställda länder. Den benämningen 

omfattar mer än lika rättigheter mellan man och kvinna. Att individer med olika fysiska 

och/eller psykiska förutsättningar skall kunna leva och delta i det vardagliga livet ses också 

som en grundförutsättning för att uppnå jämställdhet. 

Välstånd och bättre livsförutsättningar har lett till en ökning av äldre folk i Sverige. Folk lever 

i allmänhet ett allt längre och friskare liv idag om man jämför med förr. Denna utveckling ser 

ut att fortsätta i samma riktning med ytterligare ökning som resultat. Faktorerna bakom 

detta är många men den huvudsakliga anledningen är att vi blivit allt bättre på att ta hand 

om våra nära och erbjuder idag bättre service och bekvämligheter för dessa.  

Med en växande andel människor som ibland kan ha svårt att klara sig på egen hand så ställs 

allt större krav på tillgänglighet i stadsbebyggelse och miljö. Bebyggelseutvecklingen i Sverige 

har visat hur man på senare år anammat problem med tillgänglighet för den vida 

allmänheten och söker idag lösningar på detta med regleringar och rådgivning. Detta ställer 

konstruktörer och arkitekter inför nya utmaningar. Idag studerar jag till arkitekt. I min roll 

som arkitektstuderande har jag redan stött på dilemmat. Arkitekter inspireras exempelvis 

ofta av att jobba med nya former och att ”tänka utanför boxen”, för hitta lösningar på 

problem. Något som kan begränsas ju mer plats krav och regleringar får.  

Offentliga platser är ofta otillgängliga på olika vis. Det kan handla om allt från 

svårorienterade miljöer till rent ut sagt otrygga miljöer. Stationsbyggnader är exempel på 

offentliga platser där problemen kan vara påtagliga för personer med någon form av 

funktionsnedsättning. Detta kan i vissa fall medföra en direkt fara för den utsatte. Med rätt 

utformning och gestaltning av rummet så skall dock de värsta scenariona kunna undvikas. En 

trygg miljö är en tillgänglig miljö. 

Den här rapporten är skriven med infallsvinkeln som arkitekturstudent och har med detta 

fått en mer analyserande prägel. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad som är bra och dåligt ur tillgänglighetssynpunkt vid 

utformning av stationsbyggnader med utgångspunkt från Nils Ericson terminalen i Göteborg. 
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1.3 Målet 
Målet är att redovisa goda och dåliga lösningar på utformandet av en stationsmiljö ur 

tillgänglighetsperspektivet. 

Frågeställningar: 

 Hur tillgänglig är Nils Ericsson terminalen i Göteborg?  

 

1.4 Avgränsningar 
För att göra några avgränsningar i studien har fokus lagts på dagens tre mest påtagliga 

funktionshinder: 

 Nedsatt rörelseförmåga 

 Nedsatt hörsel och dövhet 

 Nedsatt syn och blindhet 

 

1.5 Metod 
Min arbetsprocess har omfattat litteraturstudier inom ämnesområdet tillgänglighet för en 

djupare insikt och förståelse kring ämnet. En analyserande granskning av Nils Ericson 

terminalen har sedan skett för att se till vilken grad denna uppfyller föreskrifter och 

regleringar.  

Granskningen har gjorts på plats i stationen med BBR och Bygg Ikapp som grund. Val av 

studerade områden och objekt inne i byggnaden har skett med utgång ifrån resultat av 

intervjuer, en studie1 gjord av arkitektstudenter vid ett universitet i Malaysia samt med 

personlig hänsyn till objektens och områdenas funktion och betydelse för personer med 

nedsättningar. Exempelvis anser jag entréer vara av större betydelse än bänkar då entréerna 

har en viktigare funktion ur tillgänglighetsperspektivet samt att en sämre utformad entré 

kan leda till större problem och olyckor.  

Intervjuer har gjorts med tre personer, samtliga med relation till respektives representerade 

funktionshindersgrupp. Catarina Ahlquist ifrån Synskadades riksförbund har intervjuats på 

plats i hennes kontor i Göteborg. Intervjuerna med Karolina Celinska (De Handikappades 

Riksförbund) samt Birgitta Magnusson (Hörselskadades förening) har skett via mail-utbyte.  

Frågorna till Karolina samt Birgitta har följt en snarlik mall (se bilaga A och B) med syftet att 

besvara var de största utmaningarna finns för respektives representerade grupp samt vad 

man kan göra och hur de själva går till väga för att förbättra förutsättningarna för de utsatta. 

Då Catarina intervjuades på plats blev diskussionen bredare och frågorna fler. (se bilaga F) 

 

 

                                                      
1 S. H. K. Soltania, M. Shamb, M. Awangb & R. Yaman (2012) Accessibility for Disabled in Public Transportation 
Terminal  (2012-02-06) 
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2. Tillgänglighet 

 
2.1 Generellt 

”En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och 

kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.” 2 

 

När man talar om tillgänglighet så behandlar man egentligen ett brett omfång av viktiga 

frågor. Boverket formulerar sin syn på tillgänglighet utifrån den för deras verksamhet mest 

intressanta aspekten, bebyggelsefrågan. Det är inte fel utan snarare helt korrekt. Viktigt att 

tillägga är dock att begreppet tillgänglighet inte slutar vid den definitionen utan omfamnar 

ett betydligt större spektrum av funktionshinderspolitiska frågor.  

Begreppet grundar sig egentligen vid något så grundläggande som alla människors lika värde. 

När man strävar efter ett jämställt samhälle så måste därför delaktighet för den vida 

allmänheten vara möjlig. Idag har närmare en miljon människor i Sverige någon slags 

funktionsnedsättning.3 Det får inte vara ett hinder för vare sig deras arbetsliv eller 

livsförutsättningar.  

I december 2013 offentliggjordes det att Göteborg stad får EU-kommissionens pris i 

tillgänglighet.4 Ett gott besked på många sätt och vis för svensk byggnadspolitik, men när jag 

träffar Catarina Ahlqvist, ombudsman på Synskadades riksförbund5, är hon noggrann med 

att påpeka att staden får det för sina framtida visioner snarare än det faktiska byggda. De 

stora utmaningarna med att förvandla det teoretiska till praktiken ligger alltså fortfarande 

framför oss. Intervjun med Catarina är en del av min studie och mer om den finns att läsa 

under avsnittet ”Nedsatt syn”. 

 

  

  

                                                      
2 Boverket (2014) Tillgänglighet www.boverket.se/tillganglighet (2014-01-31). 
3 Handisam (2012) Gör tillgängligt www.handisam.se/gor-tillgangligt (2012-12-07) 
4 Göteborgsposten (2013) Access City Award www.gp.se/nyheter/goteborg/-goteborg-far-eu-pris-for-
tillganglighet (2013-12-03) 
5 Synskadades Riksförbund (2014) http://www.srf.nu/ 
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2.2 Begrepp 
Det finns flera begrepp som faller inom det samlande begreppet tillgänglighet och en 

tydligare specificering av deras innebörd faller därför på sin plats. Socialstyrelsen har i sin 

termbank6 gjort följande definitioner: 

 

 Funktionsnedsättning  

”Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 

funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en sjukdom eller annat tillstånd eller till 

följd av en medfödd eller en förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående eller av övergående natur.” 

 

 Funktionshinder  

”Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga 

livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och 

kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt 

om bristande tillgänglighet i omgivningen.” 

 

 Handikapp  

”Kan ses som ett samlande ord för funktionshinder/funktionsnedsättning. 

Socialstyrelsen avråder från att använda begreppet handikapp då det kan anses vara 

stigmatiserande. Det kan enkelt missbrukas och leda till ett förakt mot grupper som 

avviker från samhällsnormen.” 

 

Sättet att beskriva personer med funktionsnedsättning har utvecklats. Idag sätts människan i 

centrum istället för hennes funktionsnedsättning. Vilka ord vi använder är viktiga därför att 

de signalerar vad som krävs av ett samhälle som möter alla medborgare likvärdigt och 

jämställt.7 

 

  

                                                      
6 Socialstyrelsens termbank (2014) www.termbank.socialstyrelsen.se/  
7 DHR (2013) http://dhr.se/wp-content/uploads/2013/12/DHR_ideskrift.pdf (2013) 
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3. Bristande tillgänglighet – En säkerhetsfara 
I detta avsnitt kommer frågan behandlas om huruvida bristande tillgänglighet kan komma 

att innebära en säkerhetsfara för gemene man. I avsnittet refereras till en artikel8 skriven av 

en professor inom arkitektur vid University at Buffalo, State University of New York.  

 

Man brukar säga att allt ont för något gott med sig och historiskt så är det så det fungerat 

även inom bebyggelsekulturen. När renässansens byggherrar och arkitekter ville tänja på 

gränserna kring vad som var möjligt att bygga så var det många fallerade verk som stod 

bakom de slutliga prestationerna. Bemästrandet av byggkonsten har alltså genom åren 

kommit på bekostnad av många olyckor och tragedier. 

Om vi nu talar ur ett säkerhetsperspektiv och förbiser viljan att tänja på bebyggelsekonstens 

gränser, så är det ofta samma princip som legat bakom dagens utveckling. Många 

säkerhetsregleringar och förordningar har uppkommit först efter att olyckorna varit framme. 

Exempelvis så lär bestämmelsen om trappräcken9 ha uppkommit efter otaliga fall och 

olyckor. På samma sätt som bestämmelserna kring nödutgångars utformning och placering10 

måste ha en grund i dåliga exempel av dessa. Det är olyckligt och synd men sådana 

händelser har en slagkraft som leder till skillnad. Det är det goda man får ta med sig.  

 

2006 publicerade Dr. Edward Steinfeld en artikel11 med titeln Evacuation of people with 

disabilities. Där belyste han hur dålig planering för funktionsnedsatta kunde innebära fara 

vid utrymning av byggnader. I studien tas det upp fall som bl.a. terrorangreppet på World 

Trade Center och orkanen Katrina. I båda fallen har han utgått från enorma mängder statistik 

och intervjuer av hundratals överlevande. Studien visade hur de redan svaga tenderade att 

bli de mest utsatta i svåra situationer. En person som i vanliga fall kan vara i behov av 

medhjälpare tenderar i nödsituationer att bli helt beroende av andras assistans. Något som 

kan innebära livsfarliga risker för den utsatte och medhjälparen. 

I fallet WTC hade frågan om evakuering av funktionsnedsatta höjts redan efter det första 

bombattentatet12 1993. Man valde därefter att introducera procedurer för att underlätta 

den gruppens evakuering. Den nya evakueringsplaneringen uppmärksammade behoven hos 

de funktionsnedsatta. Åtminstone några av våningarna investerade t.ex. i evakueringsstolar 

för de som använde sig av rullstolar, (se figur 1). Man såg till att utbilda anställda i hur 

stolarna skulle användas och bildade lag som skulle stödja och assistera dessa individer. 

Tyvärr inkluderade inte utbildningen någon riktig evakuering. I verkligheten så visade sig 

                                                      
8 Edward Steinfeld D Arch (2006) Evacuation of People with Disabilities, Journal of Security Education  (2008-10-
20) 
9 BBR 18, 8 Säkerhet vid användning, 8:2321  Räcken 
10 BBR 18, 5 Brandskydd, 5:3 Utrymning vid brand  
11 Edward Steinfeld D Arch (2006) Evacuation of People with Disabilities, Journal of Security Education  (2008-
10-20) 
12 History (2013) www.history.com/this-day-in-history/world-trade-center-bombed (2013-02-26) 
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stolarna leda till stora fysiska och kognitiva utmaningar för de som assisterade. 

Evakueringsstolen som hjälpmedel blev i många fall därför istället ett extra hinder.  

 

      
 
 
Figur 1: Användning av evakueringsstol. Se bilaga C för manual. Källa: docstoc.com  
 

Efter sammanställning av hundratals intervjuer av överlevanden så visade det sig att ca 6 % 

hade svarat att de på något vis hade blivit hindrade eller påverkats av någon person med 

nedsättning i utrymningsvägen. Personer som rörde sig sakta eller personer som var tvungna 

att bära ned andra personer saktade ned flödet i trapporna. Assistansplan saknades i 

byggnaden så man skapade egna mellan plan 1-20. Där skulle personer med assistansbehov 

vänta på hjälp att bli evakuerade. Informationen till dessa plan var dock bristfällig och 10 

minuter innan första tornets kollaps blev de väntande tillsagda att utrymma även dessa plan. 

Statistik på hur många som inte klarade sig finns inte att få tag på. 

I samma artikel anges hur personer med funktionsnedsättningar ibland blir objekt för dubbla 

hot. Hot från exempelvis naturkatastrofer samt hot att bli lämnade kvar utan assistans. Man 

refererar bl.a. till orkanen Katrina i New Orleans. Efter katastrofen rapporterade 

nyhetsmedia att många av de som lämnats kvar i New Orleans hade fysiska eller mentala 

nedsättningar som begränsat deras möjlighet att lämna staden utan assistans. Deras 

vanligtvis reducerade mobilitet hade förvärrats när normal service blivit obefintlig och 

störningarna i den fysiska miljön blivit allvarliga. De med hörsel och 

kommunikationssvårigheter fann att systemen de vanligtvis använde för att kommunicera 

blev icke-operativa under nödsituationen. Störningar i kommunikationen hade också gjort 

det mycket svårare att hitta personer som varit isolerade och immobila. 

Nedsättningar är i Amerika ofta associerade med låg inkomst vilket innebär reducerad 

tillgång till privata bilar och transportmedel.13 Många förlitar sig därför på den kommunala 

service som erbjuds vid normala förhållanden. Sårbarheten för funktionsnedsatta i 

nödsituationer speglas i högre sjukdoms- och dödstal. Noterbart är att den största förlusten i 

form av liv relaterad till orkanen Rita var explosionen av en buss som transporterade sjuka 

patienter. 

                                                      
13 Edward Steinfeld D Arch (2006) Evacuation of People with Disabilities, Journal of Security Education  (2008-
10-20) 
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4. Olika sorters funktionsnedsättningar 
 

 Nedsatt rörelseförmåga 

 

 Nedsatt hörsel och dövhet 

 

 Nedsatt syn och blindhet 

 

4.1 Andra vanligt förekommande nedsättningar 
Nedan beskrivna funktionsnedsättningar ingår inte i rapporten men är väl värda att nämnas. 

Anledningen till att de utelämnats är av anledning för att göra avgränsningar i rapporten 

samt för att de inte tillhör de mest påtagliga nedsättningarna. 

4.1.1 Allergi och överkänslighet 

Allergi och överkänslighet kan man se som onormala försvarsreaktioner från kroppen på 

främmande ämnen.14   

4.1.2 Nedsatt kognitiv förmåga 

Diagnoser som brukar kopplas samman med nedsatt kognitiv förmåga är 

utvecklingsstörning, hjärnskador, demensdiagnoser, psykiska funktionsnedsättningar och 

neuropsykiska funktionsnedsättningar.15 

4.1.3 Elöverkänslighet 

Personer som lider av elöverkänslighet kan ha besvär med strålning av olika slag. Elektriska 

apparater och ledningar avger magnetisk och elektrisk strålning som för vissa kan innebära 

problem.16                            

4.1.4 Inkontinens samt sjukdomar eller andra störningar i matsmältningskanalen 

Personer med inkontinens, stomi eller med mag- och tarmsjukdom är beroende av att det 

finns gott om toaletter för allmänheten i offentlig miljö och att dessa har lång öppettid.17 

4.1.5 Funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom 

Funktionsnedsättning som orsakats av psykisk sjukdom kan innebära nedsatt kognitiv 

förmåga. För de flesta är det viktigt med en lugn och harmonisk miljö och att 

störningsmoment som ljus- och ljudstörningar minimeras.18 

 

I nästa avsnitt ”Studerade funktionsnedsättningar” kommer en djupare analys kring de tre 

förstnämnda funktionsnedsättningarna: Nedsatt rörelseförmåga, nedsatt hörsel och dövhet 

samt nedsatt syn och blindhet.  

                                                      
14 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 25) 
15 Ibid (s. 29) 
16 Ibid (s. 39) 
17Ibid (s. 41) 
18 Ibid (s. 42) 
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5. Studerade funktionsnedsättningar 
Ett rum som tillfredsställer alla möjliga funktionsnedsättningar säger sig självt vara väldigt 

svårt att utforma, men att sträva efter den målsättningen är ändå rätt väg att gå. För att göra 

en någorlunda avgränsning i arbetet så har fokus lagts på de tre nedan nämnda 

funktionsnedsättningarna. Dessa är valda efter det avtryck som ofta känns mest påtagligt vid 

utformandet av offentliga rum.  

 

De nedsättningar som främst behandlas i denna rapport är: 

 Nedsatt rörelseförmåga 

 Nedsatt syn och blindhet 

 Nedsatt hörsel och dövhet 
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5.1 Nedsatt rörelseförmåga 
Nedsatt rörelseförmåga kan handla om gångsvårigheter eller svårigheter i att röra armar och 

händer. Utöver de vanligaste orsakerna såsom skada eller sjukdom så kan rörelsesvårighet 

även uppkomma som en följd av t.ex. hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar. Personer med 

gångsvårigheter kan ha lätt att snubbla och har ofta svårt att gå långa sträckor. De har 

särskilt svårt att gå i trappor och på halt, ojämnt eller lutande underlag. Trösklar och kanter 

kan innebära snubbelrisk. Många använder gånghjälpmedel som kryckor, käppar eller 

rollatorer.19 

Enligt en undersökning20 utförd av SCB har ca 6,5 % (ca 630 000 personer) av Sveriges 

befolkning i åldern 16+ ett rörelsehinder. För att falla inom ramen av att vara rörelsehindrad 

så säger man sig inte kunna springa en kortare sträcka eller kunna stiga på en buss 

obehindrat. Drygt 4,1 % av Sveriges befolkning i samma åldersintervall (ca 396 000) har ett 

svårt rörelsehinder, dvs. man behöver hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig.21 

En intervju har gjorts med Karolina Celinska, ombudsman på DHR. Utgången av denna har 

påverkat valet av granskade objekt i byggnaden. Hela intervjun finns bifogad i bilaga B.  

 

5.1.1 Förutsättningar för en tillgänglig miljö åt personer med rörelsenedsättning:  

Nedan beskrivna förutsättningar är hämtade ur Bygg Ikapp22 och har använts i arbetet som 

mall för att studera tillgängligheten i Nils Ericson terminalen. 

 Korta avstånd, t ex mellan angöringsplats och entré. 

 Förflyttningsvägar som är plana eller med flack lutning. Trappor kompletterade med 

hiss eller ramp. 

 Golv- och markbeläggning som är fast, jämn, utan springor och som inte innebär risk 

för halka. I möjligaste mån bör trösklar, kanter o d inte förekomma. 

 Rymliga utrymmen och breda passager. Vilka mått som behövs beror bland annat på 

typ av hjälpmedel, användarens förutsättningar att manövrera hjälpmedlet och om 

man behöver hjälpare. 

 Manöverdon som är lätta att hantera, som kan manövreras med en hand och som 

sitter inom räckhåll för personer i rullstol och för personer som har svårt att böja sig 

eller sträcka sig. 

 Lättöppnade dörrar. Tunga dörrar behöver kunna öppnas automatiskt. 

 Toalettstolar och sittmöbler som det är lätt att resa sig ifrån. 

 Sittmöjligheter utefter långa förflyttningsvägar på t ex terminaler. 

 Ledstänger vid trappor och ramper. 

                                                      
19 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 31) 
20 Statistiska centralbyrån (2012-2013) Undersökningar av levnadsförhållanden 
http://www.statistikdatabasen.scb.se 
21 Ibid 
22 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 33) 
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5.2 Nedsatt syn och blindhet 
Att ha en synnedsättning kan ha olika innebörd beroende på individen. Det kan innebära att 

vara synsvag, att vara svårt synskadad eller att vara blind. Skillnaden ligger i nivån på hur 

mycket eller hur skarpt man kan se. Eftersom personer med olika typer av synnedsättning 

kan använda sig av synintryck i olika hög grad så behövs olika åtgärder som kan samverka. En 

blind person orienterar sig enbart med hjälp av känsel, hörsel och lukt i kombination med 

logiskt tänkande. Vissa använder sig av en vit stav (teknikkäpp) som man låter beskriva vägen 

framför sig. Genom att svinga den från höger till vänster, lätt höjt över marken, så kan man 

få reda på var nivåskillnader eller hinder förekommer.23 

Att vara blind innebär att man inte ser någonting alls. Synskadade ser däremot lite. Några ser 

skillnad på ljus och mörker. Vissa har ett mycket litet synfält som bara fungerar när det är 

ljust. En och samma person kan relativt obehindrat ta en promenad men inte känna igen sin 

grannes ansikte eller läsa vanlig text. Det är svårt att beskriva sin synskada och hur man 

ser.24  Synskadades riksförbund har i en sammanställd folder gjort ett försök att beskriva 

olika sätt att se. (Se bilaga D och D2) 

 

I en engelsk studie25, presenterad av Royal Holloway University of London, dokumenterade 

man och undersökte inställningen mot funktionsnedsatta i det engelska samhället. Man 

granskade de engelska regleringarna kring tillgänglighet, främst kring bostäder och 

arbetsplatser. Vid tiden av artikelns publikation låg ansvaret på tillgängliga fastigheter hos de 

privata fastighetsinvesterarna. Detta ansågs problematiskt då investerarna blev de slutliga 

beslutsfattarna kring till vilken nivå tillgängligheten skulle uppfyllas i deras fastigheter. Man 

observerade att ett sådant koncept främjade synen på tillgänglighet som en individuell och 

till stor del privat angelägenhet som hade ekonomiska konsekvenser på samhället. Det sågs 

som en potentiell börda för samhället som inte borde läggas på vare sig arbetsgivare eller 

investerare. 

Denna mentalitet visade sig ha anammats och befästs i den vida byggprofessionen i England. 

Även på kommunal nivå såg man ibland hur funktionsnedsättning ansågs vara ett medicinskt 

tillstånd snarare än ett miljöproblem. Med andra ord så såg man på nedsättningen som 

hindret individen skulle överkomma snarare än att se det sociala och den otillgängliga miljön 

som hindret. 

 

En intervju har gjorts med Catarina Ahlquist, ombudsman på SRF i Göteborg. Utgången av 

denna har påverkat valet av granskade objekt i byggnaden. Hela intervjun finns bifogad i 

bilaga F.  

 

                                                      
23 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 35) 
24 Synskadades riksförbund (2012) www.srf.nu/om-synskador/de-vanligaste-ogonsjukdomarna/ (2012-01-18) 
25 Imrie & Kumar, R.I. / M.K. (1998) Focusing on Disability and Access in the Built Environment, Disability & 
Society. (2014-03-17) 
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5.2.1 Förutsättningar för en tillgänglig miljö åt personer med synnedsättning:  

Nedan beskrivna förutsättningar är hämtade ur Bygg Ikapp26 och har använts i arbetet som 

mall för att studera tillgängligheten i Nils Ericson terminalen. 

 Enkel och logisk planlösning så att uppbyggnad av en inre mental karta underlättas. 

Bland de största utmaningarna för synskadade personer brukar vara att passera stora 

öppna platser, undvika hinder och risker samt att veta var man befinner sig.  

 Ledstråk, dvs. sammanhängande gångytor som personer med nedsatt syn och blinda 

kan följa. 

 Bra ljus/belysning, bl. a. tillräckligt med ljus som inte bländar, möjlighet att reglera 

belysningen och att avskärma dagsljus. Inga material som ger reflexer. 

 Färgsättning som underlättar rumsuppfattning och orientering t ex genom att 

rummens form förtydligas och viktiga byggnadsdelar är markerade. 

 Tydliga och konsekvent placerade skyltar kompletterade med taktil eller verbal 

information. 

 Möjlighet till säker förflyttning. Inga hinder i gångytor. Markering av de hinder som 

ändå finns t ex trappor och stora glasytor. 

 

  

                                                      
26 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 37) 
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5.3 Nedsatt hörsel och dövhet 
Enligt en undersökning27 utförd av SCB lider idag ca 20 % (ca 1,900 000) av Sveriges 

befolkning i åldern 16+ av någon form av hörselnedsättning. Denna andel blir betydligt högre 

och mer påtaglig ju högre upp man kommer i åldern.  

För en person med nedsatt hörsel kan det vara svårt att i en bullrig miljö kunna urskilja olika 

ljud. Man kan lätt bli störd av oväntade bakgrundsljud som stolskrap, ljud från installationer, 

stegljud m.m. Därför är det av särskild vikt att man i ett offentligt rum jobbar med att få till 

en bra akustik. Hörapparater brukar sällan lösa problemen hos individerna utan kan faktiskt 

ibland förstärka bakgrundsljud så att det blir ännu mer störande.28  

En intervju har gjorts med Birgitta Magnusson, Ordförande i Hörselskadades förening i 

Göteborg. Hon tycker att äldre stationshus ofta har dålig ljudmiljö p.g.a. stengolv, nakna 

glasväggar och högt i tak. 

 ”- Önskvärt vore att installera hörsel-teknik i större utsträckning så att personer med 

hörselapparater kan koppla upp sig till en teleslinga (se bild 1).” 

Hela intervjun finns bifogad i bilaga A. Utgången av denna har påverkat valet av granskade 

objekt i byggnaden.  

 

 
 

 

 

 

  

                                                      
27 Statistiska centralbyrån (2012-2013) Undersökningar av levnadsförhållanden 
http://www.statistikdatabasen.scb.se 
28 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 27) 

Bild 1: Teleslinga. En slinga går runt i rummet och avger ljudvågor som tas upp av uppkopplade 
hörapparater. Källa: Göteneljud. 
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5.3.1 Förutsättningar för en tillgänglig miljö åt personer med hörselnedsättning:  

Nedan beskrivna förutsättningar är hämtade ur Bygg Ikapp29 och har använts i arbetet som 

mall för att studera tillgängligheten i Nils Ericson terminalen. 

 Låg bullernivå från fasta installationer som ventilationsanläggningar, radiatorer, 

lysrör mm samt från verksamhet i angränsande rum. Även ljud på låga frekvenser 

som inte alltid kan höras, t ex från ventilationsanläggningar, kan vara besvärande. 

 Bra ljudisolering i väggar, golv, tak, fönster och dörrar för att dämpa ljud från 

angränsande rum och utifrån. 

 Dämpning av störande ljud inne i lokalen, t ex skrapljud från stolar som flyttas, ljud av 

steg och ljud från föremål som tappas i golvet. 

 Inredning som inte är onödigt bulleralstrande. 

 Högtalarsystem med ordentlig förstärkning och god ljudkvalitet. Om möjligt 

inspelade utrop. Trafikinformation även via textskärm. 

 Teleslinga eller annan hörselutrustning i samlingslokaler, sammanträdeslokaler samt 

vid receptions- och kassadiskar. 

 Larm t ex brandlarm som kan uppfattas med synen (ljussignaler) eller som kan kännas 

(vibrationer). Många personer med nedsatt hörsel som inte kan uppfatta ”vanligt” 

larm kan uppfatta larm med särskilt lågfrekvent ljud. 

  

                                                      
29 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 28) 
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6. Lagstiftningar 
 

Sverige har ett antal lagar kring tillgänglighet när det gäller byggd miljö och arbetsmiljö. I 

detta avsnitt framförs de mest grundläggande lagarna och föreskrifterna samtidigt som ett 

försök att förtydliga deras turordning görs.  

 

6.1 Övergripande lagar 

 

6.1.1 Europakonventionen [1994:1229] 

Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna är sedan 1995 svensk lag.30 

 

6.1.2 Regeringsformen [1974:152] 

I regeringsformen, som är en av de fyra grundlagarna, står att det allmänna ska verka för att 

demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes 

privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska kunna uppnå 

delaktighet och jämlikhet samt motverka diskriminering. 31 

 

6.1.3 Diskrimineringslagen (2008:567) 

Den 3:e Mars 2014 lade regeringen fram en lagrådsremiss med ett förslag som skulle 

innebära att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning skall kunna ses 

som en form av diskriminering i diskrimineringslagen.32  

Den 24:e juni 2014 gick lagförslaget igenom och diskrimineringsförbudet gäller fr.o.m. 1:a 

januari 2015. 33 

 

6.1.4 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

I arbetsmiljölagen står bland annat att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens 

särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta 

annan lämplig åtgärd. Vid arbetets planläggning och anordnande ska arbetsgivaren beakta 

att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 34 

 

  

                                                      
30 Mänskliga rättigheter (2014) www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-
vad/europaradet/europakonventionen-och-europadomstolen 
31 Handisam (2008) www.handisam.se/funktionshinderpolitik/lagar (2008-10-29) 
32 Regeringskansliet (2014) www.regeringen.se/sb/d/18158/a/235261 (2014-03-03) 
33 Riksdagen (2014) www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Betankanden/Arenden/201314/AU8/ (2014-06-24) 
34 Funka Nu. (2014) www.funkanu.com/sv/Design-for-alla/Tillganglighet/Lagar-och-regler/  
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6.2 Byggd miljö 

Den huvudsakliga lagstiftningen kring tillgänglighet inom byggd miljö finns att hitta i Plan och 

bygglagen (PBL) [2010:900] samt Plan och byggförordningen (PBF) [2011:338]. Där ställs krav 

på bl.a. utformning av byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. Tydligt är 

att hänsyn skall tas till möjligheten för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga att kunna använda byggnaden eller området.  

Boverket har därefter gett ut en samling föreskrifter och allmänna råd som ämnats att 

rådgiva hur lagarna i PBL och PBF kan/borde följas.  

 

6.2.1 Plan- och bygglagen (PBL) [2010:900] 

I Plan- och bygglagen ställs det krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Det gäller i 

byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller såväl statliga 

myndigheter som kommuner, landsting och privata mark- och lokalägare. Boverket har tagit 

fram föreskrifter om vad det innebär.35  

 

6.2.2 Plan – och byggförordningen [2011:338]  

I plan och byggförordningen ställs krav på att byggnader ska vara lämpliga för sitt ändamål. 

Till exempel ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att den är 

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I 

förordningen tydliggörs vilka krav man kan ställa på byggnaden, byggprodukter, tillsyn, 

kontroll och sakkunniga.36  

 

6.2.3 Boverkets författningssamling 

Boverkets författningssamling innehåller föreskrifter och allmänna råd angående hur kraven 

i PBL och PBF skall eller bör tolkas. Nedan följer några av de mest väsentliga föreskrifterna 

med utgångspunkt tillgänglighet.  

6.2.3.1 BBR, Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, 

bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, 

bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.37 Det är alltså inte 

bindande krav utan bör ses som råd. Under förutsättningen att råden följs så skall 

dock lagstiftning i PBL och PBF uppfyllas. 

                                                      
35 Handisam (2012) www.handisam.se/Funktionshinderspolitiken/Nationella-dokument/Lagar/ (2012-06-19) 
36 Handisam (2012) www.handisam.se/Funktionshinderspolitiken/Nationella-dokument/Lagar/ (2012-06-19) 
37 Boverket (2013) www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/ (2013-
09-16) 
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6.2.3.2 ALM, Tillgänglighet på allmänna platser 

När man anlägger nya allmänna platser eller områden för andra anläggningar än 

byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga.38 

6.2.3.3 HIN, Enkelt avhjälpta hinder 

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i 

bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.39 

 

6.2.4 BYGG IKAPP 

BYGG IKAPP är en handbok och en uppslagsbok som getts ut av Hjälpmedelsinstitutet. Den 

innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att 

göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd lösningar som 

uppfyller kraven i reglerna. Boken används sedan många år som referensverk och har 

aktualiserats flera gånger.40 

 

Referering till flera av lagarna kommer att ske löpande i text. 

  

                                                      
38 Boverket (2011) www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/ALM/ 
(2011-10-19) 
39 Boverket (2011) www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/HIN/ (2011-
05-04) 
40 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (Sammanfattning) 
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7. Utformning av tillgängliga utrymmen 
I detta avsnitt behandlas hur man enligt föreskrifter och regleringar borde utforma en 

stationsbyggnad för att uppnå en god tillgänglighet och användarbarhet.  

 

7.1 Tillgänglighet i terminaler 
I en studie41 utförd av arkitektstudenter vid UiTM i Malaysia undersökte man vad som 

upplevdes som mest otillgängligt i terminaler. Studien utfördes bl.a. genom att dela ut 

frågeformulär till personer med funktionsnedsättningar, exempelvis rullstolsburna. 

Undersökningen ägde rum på stationerna Kuala Lumpur Center trainstation och Klang 

Central Station i Malaysia.  

Resultatet visade att ramper, trappor och nivåskillnader var de hinder som orsakade störst 

problem vid brukande. Man uppfattade att det var besvärligt, inte bara för personerna som 

fick ta sig an hindren, men även för personer utan nedsättningar som fastnade i köer bakom 

dessa eller som kände sig i vägen. Ytterligare hinder som kunde uppfattas som 

problematiska var entréer och dörrar. 

Ur säkerhetsaspekten var det andra scenarion som ansågs mer riskabla. Man ansåg att den 

mest riskabla aktionen var att kliva på eller av ett transportfordon. Visserligen hade många 

bussar ett säte direkt jämte busschauffören för att underlätta kommunikationen med denne, 

samt för att personen med nedsättning skulle slippa gå en längre sträcka. Här tyckte man 

ändå att det fanns gott om utrymme för förbättringar just i påstigningsmomentet.  

I diskussionen togs det upp hur långt efter många länder är i planering och utformning med 

tillgänglighetsaspekten som bakgrund, i just detta fall Malaysia. Resultatet därifrån bör 

därför tas i beaktning av detta men sammanfattningsvis framhäver denna studie ändå var de 

främsta problemen brukar finnas för personer med funktionsnedsättningar. 

 

7.2. Befintlig miljö 
Sedan 2001 finns det krav i lagen på att åtgärda de hinder som är enkelt avhjälpta. För att 

avgöra om ett hinder är enkelt avhjälpt så måste hänsyn tas till nyttan av åtgärden och 

förutsättningarna på platsen. Omständigheterna kanske inte tillåter att det byggs en ramp 

på platsen, av platsbrist exempelvis. Varje fall måste därför bedömas enskilt. Om de 

ekonomiska konsekvenserna skulle påverka den övriga verksamheten på ett negativt sätt så 

kanske hindret inte heller ses som enkelt avhjälpt. En annan aspekt som kan komma att 

påverka huruvida en åtgärd är enkelt avhjälpt är om en byggnad är av särskilt kulturhistoriskt 

värde. En sådan byggnad får inte förvanskas. 

  

                                                      
41 S. H. K. Soltania, M. Shamb, M. Awangb & R. Yaman (2012) Accessibility for Disabled in Public Transportation 
Terminal  (2012-02-06) 
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7.3. Hur utformar man en tillgänglig lokal? 
Nedan kommer utdrag ifrån BBR kring hur utvalda objekt och byggnadsdelar borde utformas 

för att anses tillgängliga och användbara. Valet av byggnadsdelar har skett med hänsyn till 

dess befintlighet i stationsmiljöer, dess betydelse ur en person med funktions nedsättnings 

perspektiv (resultat från intervjuerna) samt som direkt koppling till tidigare nämnd studie42. 

För människor med nedsatt rörelseförmåga innebär tillgänglighet främst att det ska vara 

möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i den byggda miljön. Det krävs generellt stora 

utrymmen så att en rullstol kan manövreras. I BBR43 står det att måtten för eldriven rullstol 

skall vara dimensionerande i byggnader och utrymme för manövrering med rullstol skall 

finnas. (Se bild 2).  

 

7.3.1. Entréer 

Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska placeras och utformas så 

att de är tillgängliga och användbara. Även övriga entréer till publika lokaler, arbetslokaler 

och bostadshus ska vara tillgängliga och användbara om det behövs för att uppfylla kraven 

på tillgänglighet och användarbarhet.44 

 

7.3.1.1. Entré- och kommunikationsutrymmen 

Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.45 Entré- och kommunikationsutrymmen ska ha 

tillräckligt manöverutrymme för rullstol och utformas så att personer som använder rullstol 

kan förflytta sig utan hjälp. Entré- och kommunikationsutrymmen ska där det är möjligt, 

utformas utan nivåskillnader. Där 

nivåskillnader i kommunikationsutrymmen 

inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas 

med ramp, hiss eller annan lyftanordning 

och trappa. (BFS 2013:14). 

                                                      
42 S. H. K. Soltania, M. Shamb, M. Awangb & R. Yaman (2012) Accessibility for Disabled in Public Transportation 
Terminal  (2012-02-06) 
43 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:113 Dimensionerande mått för 
rullstol 
44 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 88) 
45 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:142 Entré och 
kommunikationsutrymmen 
 

Bild 2: En deldriven utomhusrullstol är dimensionerande 
vid entréer. Bilden visar hur stor plats en rullstol normalt 
kräver. Källa: Bygg ikapp, Svensk Byggtjänst 2012 
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7.3.2. Dörrar 

 

7.3.2.1. Dörrar och portar 

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de medger passage med 

rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från 

rullstolen. Även andra öppningar i förflyttningsvägar ska utformas så att de medger passage 

med rullstol.  Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan 

öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Handtag, manöverdon och lås ska placeras 

och utformas så att de kan användas såväl av personer med nedsatt rörelseförmåga som av 

personer med nedsatt orienteringsförmåga (se bild 3). Roterdörrar ska kompletteras med en 

dörr som kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.46 

 

7.3.3. Golv  

 

7.3.3.1. Gångytor i byggnader 

Gångytor i entré- och kommunikationsutrymmen ska vara fasta och jämna.47 

De allmänna råden som ges för en fungerande 

utformning av gångytor i byggnader handlar 

mycket om att underlätta orienteringen mellan 

olika målpunkter. Exempel på viktiga 

målpunkter i byggnader är entrédörrar och 

hissdörrar, samt, i publika lokaler, 

receptionsdiskar, toalettdörrar, dörrar i och till 

utrymningsvägar och informationsställen. Det 

bör finnas logiska ledstråk som leder mellan 

dessa målpunkter (se bild 4). På öppna ytor, i 

t.ex. stationsbyggnader och receptioner, bör 

                                                      
46 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1439 Dörrar och portar 
47 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1421 Gångytor i byggnader 

Bild 3: Placering av manöverdon till dörröppnare Källa: Bygg ikapp, Svensk Byggtjänst (2012) 

Bild 4: Ledstråk i Borås stadsbibliotek  
Källa: t-d.se (Tillgänglighetsdatabasen) 
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sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas. Ledytor i golvet kan ordnas med 

avvikande material och ljushetskontrast.48  

 

7.3.4. Trappor och ramper 

 

7.3.4.1. Trappor, ramper och balkonger 

Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnader ska utformas så att personer kan 

förflytta sig säkert.49   

Allmänna råden för 

att trappan ska få en 

säker utformning 

handlar om att hänsyn 

bör tas till trappans 

lutning och längd 

samt 

måttförhållandet 

mellan trappstegens 

höjd och djup. 

Lutningen i gånglinjen 

bör inte ändras inom 

samma trapplopp. 

Enstaka trappsteg med 

avvikande höjd bör inte förekomma. Där det inte går att undvika bör trappstegen tydligt 

markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. Trappor bör 

förses med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt synförmåga kan uppfatta 

nivåskillnaderna (se bild 5). En trappas nedersta plansteg och motsvarande del av 

framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en 

ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System). Markeringarna bör göras 

på ett konsekvent sätt inom byggnaden.50  

 

7.3.4.2. Ramper i byggnader, BBR 3:1422 

Ramper möjliggör åtkomst för personer med rörelsenedsättning i situationer då höga 

trösklar eller trappsteg är ett hinder. Ramper ska vara lämpligt utformade och kunna 

användas av personer med nedsatt rörelseförmåga utan assistans. 

Allmänna råd är bl.a. att en ramp bör ha minst 2 meter långa vilplan, ha en höjdskillnad på 

högst 0,5 meter mellan vilplanen, ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter, ha en fri bredd 

                                                      
48 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1423 Kontraster och markeringar i 
byggnader 
49 BBR 21, 8 Säkerhet vid användning, Skydd mot fall, 8:232 Trappor, ramper och balkonger 
50 Ibid 

Bild 5: Kontrastmarkerade trappsteg i Göteborgs stadsbibliotek. Foto: Hussein Chith 
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på minst 1,3 meter, vara fri från hinder och ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd. En 

ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta. En ramp blir säkrare att 

använda om den inte lutar mer än 1:20.51 Ett exempel på hur en ramp kan utformas är 

Lorensbergsteaterns ramp i Göteborg. Dess långa sträcka är en konsekvens av höjdskillnaden 

från mark till dörrtröskel. För att underlätta färden har två ordentliga vilplan integrerats i 

rampen. (se bild 6).  

 

2010 gjordes en studie52 kring användarbarheten hos ramper i olika vinterförhållanden.  

Studien gjordes av studenter vid universitetet i Ottawa i samarbete med Ottawas sjukhus 

och rehabiliterings center. I studien lät man en mängd olika personer testa att manövrera en 

rullstol uppför och nedför en ramp i olika väderförhållanden. Därefter undersökte man 

huruvida rampens lutning medförde någon direkt skillnad i manövrering. Man testade tre 

olika lutningsförhållanden, 1:10, 1:12, samt 1:16. Utgångspunkten var en annan studie som 

visat att unga friska klarade lutningar på 1:8, denna studie hade dock gjorts under ”torra” 

sommarförhållanden. 

Resultatet av studien var att lägre lutningar (1:16) klart var att föredra men bevisen mot att 

högre lutningar (1:10) var mycket mer otillgängliga var dock inte tillräckligt stora för att man 

skulle föreslå ett förbud mot dessa. Skillnaderna i testpersonernas fysik var dessutom en 

aspekt som var svår att undgå.  

  

                                                      
51 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1422 Ramper i byggnader 
52 E. Lemaire, PhD, P. O’Neill, MScEng, M. Desrosiers, MA, D. G. Robertson, PhD (2010) Wheelchair Ramp 
Navigation in Snow and Ice-Grit Conditions (2010-10-xx) 

Bild 6: Tillgänglig ramp utanför Lorensbergsteatern i Göteborg. Foto: Hussein Chith 
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7.3.5. Kontraster och ljus 

 

7.3.5.1. Kontraster och 

markeringar i byggnader 

Viktiga målpunkter i 

byggnader liksom gångytor, 

trappor (se bild 7) och ramper 

samt manöverdon ska vara 

lätta att upptäcka och hitta 

fram till även för personer 

med nedsatt 

orienteringsförmåga.53  

Allmänna råd föreslår en 

ljushetskontrast på minst 0.40 

enligt NCS (Natural Color System) mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan för 

att öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen. Kontrast mot omgivningen kan 

åstadkommas med avvikande material och ljushet. Logiska färgsystem underlättar 

orienteringen för personer med utvecklingsstörning eller andra orienteringssvårigheter.54  

 

7.3.5.2. Belysning för orientering i byggnader 

Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas så att personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.55 

Allmänna råd förespråkar att golv i kommunikationsutrymmen bör vara tillräckligt och jämnt 

belysta. Ljuskällan bör vara avskärmad och kontrasten i ljushet mellan angränsande 

utrymmen och mellan ute och inne bör inte vara för stor. Starkt riktat ljus som ger skarpa 

och mörka skuggor bör undvikas. Belysningen bör utformas så att mjuka skuggor uppstår.56 

  

                                                      
53 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1423 Kontraster och markeringar i 
byggnader 
54 Ibid 
55 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1424 Belysning för orientering i 
byggnader 
56 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 266) 

Bild 7: Visuellt och taktilt ledstråk fram till receptionsdisk och nummerlappshållare. 
Källa: plus.lj.se (Landstinget Jönköping) 
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7.3.6. Skyltning 

 

7.3.6.1. Orienterande skyltar i byggnader 

Orienterande skyltar ska vara tillgängliga och användbara.57 

Allmänna råd säger att orienterande skyltar bör vara lättbegripliga och lättlästa, ha 

ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd (se bild 8) så att de kan läsas och höras 

såväl av personer som använder rullstol som av stående personer med nedsatt syn. De bör 

placeras där man förväntar sig att de ska finnas och så att man kan komma tätt intill dem (se 

bild 9). Textstorleken bör väljas efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. 

Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief samt i vissa fall med 

punktskrift och talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända bildsymboler. 

Elektronisk skyltning bör vara utformad så att personer med nedsatt orienteringsförmåga 

kan uppfatta och förstå den.58 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1425 Orienterande skyltar i 
byggnader 
58 Ibid 

Bild 8: Skyltar som skall läsas på nära håll placeras i 
regel i ögonhöjd. Källa: Bygg ikapp, Svensk 
Byggtjänst 2012 

Bild 9: Placering av skylt vid gångstråk. Man bör 
kunna stå och läsa skylten utan att vara i vägen för 
förbigående. Källa: Bygg ikapp, Svensk Byggtjänst 
2012 
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7.4. Andra utrymmen 
 

7.4.1. Reception 

Det är viktigt att reception och informationsdisk placeras så att den är väl synlig från entrén. 

Markerade gångstråk bör leda från entrén fram till disken t.ex. genom taktil markering i 

golvet. Om det finns kassor med olika funktioner bör den kassa där man kan få information 

kunna hittas av personer som inte kan läsa eller som har nedsatt syn59. 

Om en reception ligger i utrymme med hög takhöjd behövs ibland särskilda åtgärder för att 

förbättra ljudklimatet vid receptionen (se bilaga A, Intervju med B. Magnusson). I BBR anges 

att i publika lokaler där personer med nedsatt orienteringsförmåga är beroende av 

ljudmiljön för att kunna ta del av information, ska ljudmiljön utformas för god hörbarhet, 

god taluppfattbarhet och god orienterbarhet. Receptioner ska exempelvis utrustas med 

teleslinga60 så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.61 

  

7.4.2. Tillgängliga och användbara toaletter 

Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.62 

Allmänna råd säger att i publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för 

allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Den 

tillgängliga och användbara toaletten bör ha minsta måtten 2,2 x 2,2 meter, lämpligt 

utformad och placerad inredning och utrustning, kontrastmarkeringar, och säkerhetslarm.63 

Det är viktigt att det finns tillräckligt många toaletter och att de är lättåtkomliga. Hur många 

tillgängliga toaletter som behövs beror bl.a. på typ och storlek av lokal. Utrymmet utanför 

toalettrummet bör vara rymligt. Om förrum finns så bör detta vara så stort att man kan 

vända med en utomhusrullstol.64  

 

 

 

I kommande avsnitt kommer referering att ske till ovan beskrivna regleringar. Exempel 

kommer ges på utformningar som gjorts med föreskrifterna som bakgrund. 

                                                      
59 Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 179) 
60 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:511 Tillgänglighet och 
användbarhet i byggnader 
61 BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1425 Orienterande skyltar i 
byggnader 
62BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1453 Tillgängliga och användbara 
toaletter  
63BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:1453 Tillgängliga och användbara 
toaletter  
64Svensson, E. (2012) Bygg ikapp (5:e upplagan) Stockholm: AB Svensk byggtjänst (s. 136)  
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8. Nils Ericsson terminalen i Göteborg 
I detta avsnitt kommer det att redovisas en analys över stationshuset Nils Ericsson 

terminalen. Fokus har legat på tillgängligheten och i vilken mån byggnaden är anpassad efter 

detta. Val av studerade områden och objekt inne i byggnaden har skett med utgång ifrån 

resultat från intervjuer (se bilagorna A, B och F), en vetenskaplig studie65 samt med personlig 

hänsyn till objektens och områdenas funktion samt betydelse för personer med 

nedsättningar. Analysen har gått ut på att undersöka om förutsättningarna ifrån avsnitt 5 

(Studerade funktionsnedsättningar) efterföljs. 

 

 

8.1. Arkitektur 
1996 invigdes Nils Ericsson terminalen i Göteborg. Byggnaden var resultatet av en 

arkitekttävling, för vilken ett norskt kontor vid namn Niels Torp Arkitekter vunnit år 1990. 

Byggnaden belönades vid invigningen med ett av Svensk arkitekturs finaste pris, nämligen 

Kasper Salin-priset. 

Arkitekten Niels Torp 

strävade efter att 

”terminalen skulle förhöja 

känslan av resan som 

något lustfyllt”66.  Som 

inspiration stod den 

typiska flygplatsplanen: 

överblickbar och med 

gater. 

 

  

                                                      
65 S. H. K. Soltania, M. Shamb, M. Awangb & R. Yaman (2012) Accessibility for Disabled in Public Transportation 
Terminal  (2012-02-06) 
66 Gunne, N. (2010) Arkitekten, nr 08/2010. Arkitekten listar Kasper Salin-pristagare genom åren. (s. 82) 

Bild 10: Nils Ericson terminalen, Norra entrén.  
Källa: Transportblog.com 
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8.1.1. Terminalen 
Terminalen är en tillbyggnad av den ursprungliga Centralstationen. Den är en ca 150 meter 

lång glas och stål-byggnad som förlänger den tidigare stationen i sin axel från syd till nord. 

Längs planens östra sida är små salubodar i ek uppradade och inrymmer pressbyråer, 

snabbmatsrestauranger, caféer, skönhetssalonger och skomakerier. Planlösningen över 

terminalen kan indelas i fyra olika zoner (se bild 11). Den första zonen, uppräknad från öst till 

väst, utgörs av salubodslängan. Andra zonen utgörs av det vältrafikerade gångstråket. Den 

tredje zonen är avsedd för väntande resenärer. Stora bänkmoduler vänder sig bort från 

huvudstråket och bjuder in till en lugnare zon. Framför bänkarna finns den fjärde zonen som 

utgörs av ett mindre trafikerat stråk med gater längsmed67.   

  

                                                      
67 Eriksson, M (2014) Mångsinnliga rum. Chalmers tekniska högskola (ME Rapport)  

Bild 11: Nils Ericson terminalen, Interiör. 
Källa: Picsearch.com  
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8.2 Tillgängligheten 
 

8.2.1. Orienterbarhet 

Inne i terminalen är det svårt att förbise hur mycket den skiljer sig ifrån den övriga 

centralstationen. Ljudet förefaller ligga på en något lägre nivå och det hårda ekoljud som 

övriga stationen präglas av märks inte av här. Inredningen är nästan genomgående i 

naturmaterial. Golvet är av 

kalksten, bänkarna samt 

salubodarna i ekträ och 

skiffersten finns bl.a. kring 

entréerna. Taket är till stora 

delar av stål och glas men i 

den västra delen (väntzonen) 

är taket täckt med 

perforerade akustikskivor av 

plåt (se bild 11).  

I golvet finns ledstråk i form av 

taktila stenplattor (i enlighet 

med förutsättningarna 

redovisade i avsnitt 5.2.1.). 

Dessa är precis som resterande golv av kalksten men skiljer sig i nyansen. (se bild 12) De 

leder från portarna vidare genom byggnaden fram till receptionsdiskar, toaletter, infotavlor 

och gater. Terminalens golv är jämnt och i samma nivå, bortsett ifrån ledstråkens räfflor (i 

Bild 12: Taktila ledstråk i terminalen som skiljer i nyans mot resterande golv.  
Foto: Hussein Chith 

Bild 13: Öppna krukor. Inget kantskydd och inga kontrastmarkeringar. Foto: Hussein Chith 
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enlighet med förutsättningarna redovisade i avsnitt 5.1.1.). Det underlättar rullandet av 

väskor och vagnar samtidigt som det även håller bullernivån på en dämpad nivå. 

På vissa platser har man valt att göra små öppningar i golvet, fyllt dessa med jord och 

planterat träd och annan grönska (se bild 13). Estetiskt vackert och lustfyllt då fåglar gärna 

använder träden som sitt tillhåll. Öppningarna i golvet är dock helt framträdande och utan 

kantskydd. 

8.2.2. Skyltning 

Överallt finns vägledande pilar och siffror som är ämnade att 

förtydliga orienteringen i byggnaden (i enlighet med 

förutsättningarna redovisade i avsnitt 5.2.1.). Flaggskyltar 

hänger från taket, nödskyltar är klistrade jämte flertalet 

andra skyltar och smälter på ett vis samman med dessa (se 

foto 1 i bilaga E), färgkodade taktila kartor hänger på 

strategiskt placerade informationspelare, taktila 

punktkartorna (se bild 14) är även dessa strategiskt 

placerade. Affischering och reklam på salubodarna drar till 

sig uppmärksamheten från andra skyltar. Vid samtliga gater 

finns respektive gatenummer inristat på stenarna som utgör 

basen för stålkonstruktionen. Denna inristning har 

kompletterats med en skylt vid varje gate då tydligheten inte 

uppfyllts (se foto 2 i bilaga E). 

8.2.3. Toaletter 

Toaletterna är placerade längst till öst i byggnaden, inklämda 

mellan salubodarna på ett diskret sätt. Här finns totalt åtta 

dörrar symmetriskt placerade kring ett förrum där folk står 

Bild 14: Taktil punktkarta.  
Foto: Hussein Chith  

Bild 15: Toaletter. Ledstråket leder in i ett förrum med goda manövreringsytor för rullstolar. Foto: Hussein Chith 
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och väntar på sin tur (se bild 15). Bakom fem av dessa dörrar finns toaletter. Vid 

besökstillfället var dessutom en toalett trasig vilket reducerade antalet till fyra toaletter. En 

särskild toalett med dimensioner för rullstolsburna finns och utrymmet framför denna är 

rymligt (i enlighet med förutsättningarna redovisade i avsnitt 5.2.1.). För att få tillgång till 

denna toalett skall dock särskild personal uppsökas. På dörren hänger en skylt med 

information (se bild 25).  

8.2.4. Reception 

Västtrafik har informationsdiskar inbyggda i en större glasad volym (se bild 16). Ledstråken 

leder hit och skyltningen är tydlig. På glaset finns stora kontrastmarkeringar vilka är ämnade 

att uppmärksamma glaset för personer med nedsatt syn. Markeringarna är placerade på två 

olika höjder, i ögonhöjd för att upptäckas av gående samt något lägre för att rullstolsburna 

och barn skall kunna upptäcka dessa. På den östra väggen har man valt att applicera stora 

affischer och därmed täckt för hela glaset. Även marklisterna har tydligt framhävts. Dessa är 

i metall och har en höjd på ca 20 centimeter. 

Inbyggnaden av receptionerna innebär att bullernivån inne i volymen kraftigt reducerats 

gentemot den som är utanför. Däremot saknas teleslinga, som är ett allmänt råd68. Miljön 

inne i volymen är lugnare och mer dämpad än i resterande byggnad (i enlighet med 

förutsättningarna redovisade i avsnitt 5.3.1.). Diskarna är specialbyggda och har, via knappar 

på personalens sida, möjligheten att höjas och sänkas för att hamna i samma höjd som 

kunden. Dörrarna är automatiska med sensorer som läser av om någon närmar sig (i enlighet 

med förutsättningarna redovisade i avsnitt 5.1.1.). 

                                                      
68BBR 21, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd & driftutrymmen, 3:511 Tillgänglighet och 
användbarhet i byggnader  

Bild 16: Västtrafiks informationsdiskar. En glasad volym med påtagligt mycket kontrastmarkeringar. Foto: Hussein Chith 
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8.2.5. Salubodar 

Bodarna skiljer sig i nyans från övriga stationen då dessa är byggda i ekträ och glas. De är 

placerade längs med ”huvudstråket” i byggnaden. Vissa bodar inhyser restauranger och har 

av platsbrist placerat bord och stolar utanför bodarna för servering. Volymerna är enkla att 

upptäcka och små brott i vägglängan utgör entréerna till respektive bod. Dörrarna står 

öppna under öppettiderna och utrymme med vändmått för en rullstol finns framför 

respektive entré (se foto 3 i bilaga E 2). Inne i bodarna är det däremot väldigt trångt och 

personer utan uppenbara nedsättningar får stå tätt inpå varandra.  

8.2.6. Utgångar/Ingångar 

Huvudentréerna i vardera 

ända av byggnaden är 

utformade på ett konsekvent 

sätt. Det är två massiva portar 

i natursten. Insidorna är 

råkilade och förhöjer stenens 

råa karaktär (se bild 17). Själva 

dörrarna i dessa portar är av 

glas. Tydligt markerad med 

kontrasterande klistermärken 

(i enlighet med BBR 3:1423, 

Kontraster och markeringar i 

byggnader).  

Portarna till gaterna i väst är 

olika huvudentréerna i 

utformningen (se bild 18). Dessa är istället utformade helt i ekträ. Vid slutet läge uppfattas 

dessa som massiva träinslag i den annars så öppna glasväggen. Här utgörs inte endast ramen 

av ett brytande material, som vid huvudentréerna, utan hela dörrarna är i ek. Dessa är 

automatiskt styrda och skjuts åt sidan när gaten öppnar. Vid varje gate hänger en metallbox, 

som vid en första 

anblick är svår att 

uppfatta. Trycker 

man på den ena av 

de två knapparna 

som boxen 

tillhandahåller talar 

plötsligt en 

förinspelad röst om 

för besökaren, via 

högtalare, vilken 

nästa avgångstid är.   

Bild 17: Huvudentré. Södra porten. Foto: Hussein Chith 

Bild 185: Gate nr 26. Massiv port i ek mitt i fönsterbandet. Foto: Hussein Chith 
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Utgångarna mot 

parkeringen i öst är 

utformade helt i glas med 

karmar av metall (se bild 

19). Det är dubbla 

skjutdörrar som mellan sig 

skapar ett förrum med gott 

om utrymme för rullstolar 

och barnvagnar. 

Skjutdörrarna är tydligt 

markerade med 

kontrasterande 

klistermärken. I förrummet 

mellan de två 

skjutdörrarna finns en 

större perforerad 

gummimatta. Denna har som funktion att samla grus, snö och slask så att detta inte förs 

med in i byggnaden. Därmed kan halkrisken reduceras. En mindre stålkonstruktion i form av 

en balk placerad på två pelare står framför glaskuben och markerar på så vis ut 

entrésituationen. 

  

Bild 19: Utgång mot parkeringen i öst.  Foto: Hussein Chith 
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9. Resultat 
I avsnittet redovisas resultat från föregående analys men även utfall från genomförda 

intervjuer. Redovisningen av resultatet har en analyserande prägel och framförs i form av 

förklaring i text samt bilder. Undersökningen kring huruvida Nils Ericson terminalen följer 

föreskrifterna i BBR 21 (samt indirekt PBL 2010:900) bevisas genom att lyfta fram bra 

lösningar och referera till föreskrifterna. Där brister finns belyses och refereras dessa på 

samma vis.  

 

9.1. Nedsatt rörelseförmåga 

 

9.1.1. Intervju med Karolina Celinska 

Det framgick ur en intervju med Karolina Celinska, ombudsman på DHR - Förbundet för ett 

samhälle utan rörelsehinder69, hur hon tyckte att grunden i bygglagstiftningen fram till år 

2010 varit godtagbar. Hon menade att efterlevnaden har varit det stora problemet. På 

frågan om var i samhället rörelsenedsatta stöter på mest problem, med svarsalternativen: i 

offentligheten, i bostäderna eller på arbetsplatser? Svarade hon: 

- Egentligen är det svårt att rangordna dessa. Om det brister i tillgänglighet och 

användbarhet så är det en inskränkning för den enskilde oavsett område. Däremot är 

det svårast att driva igenom förbättring gällande bostäder och arbetsplatser. 

Vidare frågades det om det finns något område i lagstiftningen som hon hade velat se en 

förbättring utav? Svaret löd:  

- Förutom att vi sedan 2010 kraftigt försökt motverka de förändringsförslag som 

kommit, så har vi även hävdat att nuvarande lagstiftning baseras på 

minimimått/säkerhetsmått och att i och med det faktiskt innebär att det finns 

möjlighet att göra mer. Nu när lagstiftningen allt mer urholkas driver vi allt mer på 

för att minimimåtten ersätts med funktionsmått istället. Det skulle höja nivån på 

tillgängligheten och användbarheten. 

 

När man planerar för ett rum där man vet att folk med rörelsenedsättning kan komma att 

befinna sig så måste man anpassa mått efter hjälpmedel som rullstolar och rollatorer. Man 

kan även jobba med t.ex. höj- och sänkbara receptionsdiskar för att kunna tillhandahålla 

information till rullstolsbundna. Karolina tyckte att Trafikverket, Swedavia och Jernhusen 

gjort ett gediget arbete med att förbättra tillgängligheten på deras stationer i Sverige. 

- Svårigheten ligger i att få helheten tillgänglig, att alla moment som vi vill kunna 

utföra på en station går att utföra. De flesta stationsmiljöer brister i det hänseendet 

och oftast kan du bara utföra vissa moment.  

 

                                                      
69 De Handikappades Riksförbund (2014) http://www.dhr.se/ 
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9.1.2. Uppfyllnad av förutsättningar rekommenderade i avsnitt 5 

 

 Korta avstånd, t ex mellan angöringsplats och entré. 

- Angöringsplatser finns i direktanslutning till entréerna i öst. 

 

 Förflyttningsvägar som är plana eller med flack lutning. Trappor kompletterade med 

hiss eller ramp. 

- Vägarna är plana och jämna. Hiss ned till garageplan i anslutning till trappan saknas 

dock. 

 

 Golv- och markbeläggning som är fast, jämn, utan springor och som inte innebär risk 

för halka. I möjligaste mån bör trösklar, kanter o d inte förekomma. 

- Hård och plan kalkstensbeläggning i mark. Inga trösklar förekommer i lokalen. 

 

 Rymliga utrymmen och breda passager. Vilka mått som behövs beror bland annat på 

typ av hjälpmedel, användarens förutsättningar att manövrera hjälpmedlet och om 

man behöver hjälpare. 

- Generellt goda tilltagna utrymmen inne i lokalen och möjlighet till att manövrera 

vagnar samt rullstolar upplevs inte vara ett problem. Däremot snålt tilltagna 

utrymmen inne i salubodarna och här kan manövreringen bli svårare. 

 

 Manöverdon som är lätta att hantera, som kan manövreras med en hand och som 

sitter inom räckhåll för personer i rullstol och för personer som har svårt att böja sig 

eller sträcka sig. 

- Manöverdon saknas men har ersatts med automatiskt styrda dörrar vilket ses som en 

tillgänglig lösning. 

 

 Lättöppnade dörrar. Tunga dörrar behöver kunna öppnas automatiskt. 

- Automatiskt styrda dörrar i hela byggnaden. 

 

 Toalettstolar och sittmöbler som det är lätt att resa sig ifrån. 

- Sittmöblerna är breda och det finns gott om utrymme framför dessa. 

 

 Sittmöjligheter utefter långa förflyttningsvägar på t ex terminaler. 

- Många och långa bänkrader utefter hela terminalen. Finns gott om plats. 

 

 Ledstänger vid trappor och ramper. 

- Finns en trappa inne i terminalen och den har ledstänger. 
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9.2. Nedsatt syn och blindhet 
 

9.2.1. Intervju med Catarina Ahlquist 

En intervju har även gjorts med Catarina Ahlquist, Ombudsman på Synskadades riksförbund i 

Göteborg. Där jobbar man för ett samhälle där ingen diskrimineras. De har ett föreningsliv 

där personer med snarlika nedsättningar kan mötas och delta i olika aktiviteter som resor, 

studiecirklar etc. Utöver det så jobbar man även med att förbättra kontakten med samhället. 

Man strävar t.ex. efter oberoende resande för de funktionsnedsatta, ökad möjlighet till 

arbete för samma grupp och tillgänglig informationsteknologi. Catharina berättar att 

problemen för synnedsatta är många men skiljer sig ändå från individ till individ. Hon är själv 

blind på sitt vänstra öga och med det högra ser hon omkring 5 %. Hon menar att det är en 

skillnad i rumsuppfattning gentemot en person som är helt blind på båda ögonen. På frågan 

om de vanligaste problem som synnedsatta brukar stöta på i vardagen väljer hon att svara ur 

eget perspektiv: 

- Jag reser mycket kollektivt, men med andra förutsättningar än fullt seende. När jag 

åker buss kan det ibland vara svårt att urskilja textningen på skärmen som visar 

aktuell hållplats. Om utrop då saknas så kan det skapa förvirring.  

Vidare säger hon:  

- Jag känner att jag måste planera mina resor med stora tidsmarginaler. Jag får nästan 

räkna med strul i trafiken. Det är väldigt energikrävande och är man en oorganiserad 

person så innebär det problem. 

Vi talar om åtgärder som genomförts för att förbättra tillgängligheten i offentligheten. I 

samtalet nämns bl.a. kontrastmarkeringar på trappsteg, kontrastmarkeringar på glasdörrar 

och räfflade golvytor. Catarina menar att det gjorts framsteg inom området tillgänglighet 

men att det fortfarande finns mycket att göra. Den största utmaningen tror hon ligger i att 

förbättra allmänhetens inställning och attityd gentemot funktionsnedsatta. Undermedvetet 

hos befolkningen så är det inte alltid självklart att en funktionsnedsatt har samma rättigheter 

och friheter som andra. Hon målar upp ett scenario som exempel: 

 

- ”En seende och en icke seende sitter i ett mörkt rum. Den icke seende är van vid 

mörkret medan den seende känner sig vilsen. Ur det allmänna perspektivet så är det 

fel på ljuset, inte den seendes orienteringsförmåga. I samhället är inställningen ofta 

tvärtom. När en icke seende rör sig i en otillgänglig miljö, då är det istället denne som 

skall anpassa sig till omgivningen och lära sig hantera sin nedsättning.” 

 

Scenariot syftar på att förtydliga hur mycket det handlar om samhällets inställning. Man 

tycker och tänker att mycket görs för de utsatta men på vissa områden så finns det ännu så 

mycket kvar att göra.  
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9.1.2. Uppfyllnad av förutsättningar rekommenderade i avsnitt 5 

 

 Enkel och logisk planlösning så att uppbyggnad av en inre mental karta underlättas. 

Bland de största utmaningarna för synskadade personer brukar vara att passera stora 

öppna platser, undvika hinder och risker samt att veta var man befinner sig.  

- Enkel planlösning med tydlig riktning från söder till norr. Terminaler till väst och 

salubodar samt parkering till öst.  

 

 Ledstråk, dvs. sammanhängande gångytor som personer med nedsatt syn och blinda 

kan följa. 

- Taktila ledstråk igenom hela byggnaden som leder till viktiga målpunkter. 

 

 Bra ljus/belysning, bl. a. tillräckligt med ljus som inte bländar, möjlighet att reglera 

belysningen och att avskärma dagsljus. Inga material som ger reflexer. 

- Mycket naturligt ljus via de många fönsterpartierna. Dock leder interiörens svaga 

skillnader i nyans ibland till otydlighet. Kvällstid lyses terminalen upp med 

bakgrundslampor i kombination med spotlights. 

 

 Färgsättning som underlättar rumsuppfattning och orientering t ex genom att 

rummens form förtydligas och viktiga byggnadsdelar är markerade. 

- Marklister och entréramar i tydlig metallisk färg. Röd kalksten i golvet. Bänkar, bodar 

och gater i ekträ. Olika material på olika byggnadsdelar för att förtydliga. 

 

 Tydliga och konsekvent placerade skyltar kompletterade med taktil eller verbal 

information. 

- Många skyltar med mycket information. Taktila kartor med punkskrift och 

högtalarutrop finns tillgängligt. 

 

 Möjlighet till säker förflyttning. Inga hinder i gångytor. Markering av de hinder som 

ändå finns t ex trappor och stora glasytor. 

- Café möblemang i öst ligger nära gånglinjen och kan vid felplacering bli ett hinder. 

Trappor är tydligt markerade och kontrastmarkering finns på alla glasytor inom 

byggnaden. 
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9.3. Nedsatt hörsel och dövhet 
 

9.3.1. Intervju med Birgitta Magnusson 

En intervju har gjorts med Birgitta Magnusson från Hörselskadades förening i Göteborg. Hon 

påpekar att äldre stationshus ofta har dålig ljudmiljö p.g.a. stengolv, nakna glasväggar och 

högt i tak. Då det kan vara svårt att riva och eller ändra sådana äldre byggnader så blir det av 

extra vikt att ombesörja att åtminstone utrymmet där man köper biljetter och får 

information är lämpligt utformat. Det kan uppnås med lämpliga material i väggar, golv och 

tak.    

- Önskvärt är att någon biljettlucka förses med hörselteknik, så att vi kan koppla upp 
våra hörapparater till en teleslinga (se bild 1) och på så sätt kunna höra talet direkt i 
örat utan att störas av omgivande ljud.  

 
Tacksamt menar Birgitta ändå att deras ansträngningar att förbättra tillgängligheten för 
personer med en hörselnedsättning har burit frukt, och att visuell information i 
stationsmiljöer samt på fordon har installerats i högre grad.  
 

- Än återstår att få till detta i fler fordon. Dessutom saknar vi fortfarande upplysningar 
vid trafikstörningar. Allt som sägs via högtalare skall vi också kunna läsa! 
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9.3.2. Uppfyllnad av förutsättningar rekommenderade i avsnitt 5 

 

 Låg bullernivå från fasta installationer som ventilationsanläggningar, radiatorer, 

lysrör mm samt från verksamhet i angränsande rum.  

- Inget påtagligt ljud ifrån installationer och ventilationsanläggning. 

 

 Bra ljudisolering i väggar, golv, tak, fönster och dörrar för att dämpa ljud från 

angränsande rum och utifrån. 

- Mycket glas i byggnadens skal vilket inte är bästa ljudabsorbenten. Lågt buller från 

trafiken utanför men det finns ändå där.  

 

 Dämpning av störande ljud inne i lokalen, t ex skrapljud från stolar som flyttas, ljud av 

steg och ljud från föremål som tappas i golvet. 

- Kalkstensgolvet är ljudkänsligt. Caféterians möbler är exempelvis i metall och man 

hör tydligt när dessa flyttas. Golvet är dock effektivt i dämpningen av ljudet från 

hjulväskor och vagnar.  

 

 Inredning som inte är onödigt bulleralstrande. 

- Cafémöblemanget kan bytas ut mot andra material. 

 

 Högtalarsystem med ordentlig förstärkning och god ljudkvalitet. Om möjligt 

inspelade utrop. Trafikinformation även via textskärm. 

- Inget automatiskt ljudtalarsystem. Däremot strategiskt placerad högtalare i samband 

med informationspelare. 

 

 Teleslinga eller annan hörselutrustning i samlingslokaler, sammanträdeslokaler samt 

vid receptions- och kassadiskar. 

- Ingen teleslinga i byggnaden. Vare sig vid reception eller i vänthall. Åtminstone inga 

skyltar eller information om var denna finns. 

 

 Larm t ex brandlarm som kan uppfattas med synen (ljussignaler) eller som kan kännas 

(vibrationer). Många personer med nedsatt hörsel som inte kan uppfatta ”vanligt” 

larm kan uppfatta larm med särskilt lågfrekvent ljud. 

- Röda lampor placerade högt upp längsmed salubodarnas väggar.  
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9.1. Goda lösningar 
Samtliga dörrar i Nils Ericson terminalen är automatiskt styrda. De få som är manuella hör till 

butikerna/restaurangerna i salubodarna. Dessa står vidöppna hela dagarna fram till 

verksamheterna slår igen. Detta innebär att problem med tunga dörrar, otympliga handtag 

eller felplacerade manövreringsdon undanröjs som föreslaget i BBR70.  

Golvet är hårt och jämnt vilket underlättar 

tillgängligheten71 och håller bullret på en behaglig nivå. 

Varken portarna eller gaterna har trösklar och risken för 

att någon skall snubbla har reducerats.  

Överskådligt går det att säga att goda utrymmen för 

rullstolars manövrering finns inne i byggnaden. 

Gångstråken är breda, rullstolar och gående passerar 

varandra utan hinder. Även bänkarna, i sin 

hästskoformation, är breda och skiljer sig i material från 

sin omgivning72. 

På flera platser i lokalen har man större pelare som 

tillhandahåller information i form av tider, avgångar, 

ankomster, platsnavigering, vägledning och 

säkerhetsskyltning. Varje pelare tillhandahåller en taktil 

karta med kontrasterande färger (Se bild 20), detta för 

att underlätta för personer med synnedsättning73.  

I golvet finns taktila ledstråk74 som är räfflade längs 

med riktningen. Materialet är detsamma som övriga 

golvet, kalksten, men skiljer sig i nyans med avsikten att 

underlätta upptäckten av personer med synnedsättning. 

Ledstråken leder från utgångar/ingångar till receptionen, till toaletterna, till 

informationspelarna och vidare in till centralstationen.  

Gaterna är i ek och skiljer sig i kulören från resterande interiör (se bild 2 i bilaga E), bortsett 

ifrån bänkarna och delar av salubodarna. Den ljusare nyansen mot den mörkare bakgrunden 

gör dem enkla att upptäcka. Vid varje gate hänger en informationslåda (se bild 22). Den har 

funktionen att via en högtalare läsa upp avgångar och restider75.  

Skyltningen i byggnaden är märkbar. Skyltarna är tydliga med vit text mot mörkare 

bakgrund76. Via skyltningen kan man orientera sig till toaletter, garage, gater, reception och 

restauranger.  

                                                      
70BBR 21, 3 Tillgänglighet och användarbarhet i byggnader, 3:143 Dörrar och portar  
71BBR 21, 3 Tillgänglighet och användarbarhet i byggnader, 3:1421 Gångytor i byggnader 
72BBR 21, 5 Brandskydd, 5:352 Verksamhetsklass 2B och 2C 
73BBR 21, 3 Tillgänglighet och användarbarhet i byggnader, 3:1425 Orienterande skyltar i byggnader 
74BBR 21, 3 Tillgänglighet och användarbarhet i byggnader, 3:1421 Gångytor i byggnader 
75BBR 21, 3 Tillgänglighet och användarbarhet i byggnader, 3:1425 Orienterande skyltar i byggnader  
76Ibid  

Bild 20: En taktil karta med tydliga 
färgkontraster. Foto: Hussein Chith 
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På glasen, där människan kan komma i kontakt med materialet, finns kontrastmarkeringar. 

Dessa är till för att upplysa personer med synnedsättningar om den transparanta ytan som 

annars kan vara svår att upptäcka77. Man har varit noggrann med att placera 

kontrasmarkeringar i två olika höjdnivåer. Detta för att fånga den gåendes uppmärksamhet 

men även den rullstolsburnes, alternativt barnens 

På tre platser i byggnaden finns informationspelare för synnedsatta (se bild 4 i bilaga E 2). 

Dessa skall fungera som mötesplatser för eventuella möten med ledsagare. Här hänger 

taktila punktkartor och en högtalare som spelar upp tider och avgångar78.  

9.2. Mindre bra lösningar 
Trots skillnad i kulör så har 

man inte lyckats att skapa de 

kontraster i nyans som 

behövs för att synskadade 

skall kunna uppfatta 

ledstråken i terminalen (se bild 

21). Detta framkommer efter 

diskussion med Catarina som 

personligen stött på 

problemet i terminalen. 

Markeringarna och omgivande 

yta borde här ha en större 

kontrastskillnad för att öka 

möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringarna79.  

Informationslådorna som hänger vid varje gate är ytterligare exempel 

på hjälpmedel som inte är helt tydliga i sin funktion och blir därmed 

otillgängliga. Det finns inga skyltar eller pilar i närheten som leder till 

lådorna, det finns ingen information om deras funktion och knapparna 

kan misstolkas för skruvar (se bild 22). Dessutom visade sig flera av 

lådorna vara ur funktion vid besökstillfället. 

De få undantagen där vagnar och rullstolar upplevs vara otympliga är 

inne i salubodarna. Vid besökstillfället bevittnas hur en kvinna med 

barnvagn tar sig in i pressbyrån och får svårt att manövrera vagnen. 

Andra kunder blir ståendes i avvaktande position och väntar på att 

kunna ta sig förbi. Här har diverse möblering placerats alldeles för nära 

gånglinjerna och lett till minimala passager. Utrymmeskravet för kort 

passage mellan möblering ligger på minst 0.90 – 1.0 meter80. Dessutom skall utrymme för 

korrigering finnas i direkt anslutning till korta passager med ett minimimått på 1.30 meter 

                                                      
77 BBR 21, 3, 3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader, 3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader  
78 BBR 21, 3, 3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader, 3:1425 Orienterande skyltar i byggnader 
79 BBR 21, 3, 3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader, 3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader 
80 BBR 21, 3, 3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader, 3:113 Dimensionerande mått för rullstol  

Bild 21: Ledstråk som inte kontrasterar tillräckligt mot sin omgivning.  
Foto: Hussein Chith 

Bild 22: Informationslåda. 
Foto: Hussein Chith 
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(helst 1.50). Även om en rullstol får plats inne i salubodarna och minimikravet är uppfyllt så 

är miljön inte inbjudande för en rullstolsburen (se bild 3 i bilaga E 2).  

I den norra delen av 

byggnaden finns en trappa 

som leder ned till 

garageplanet, beläget 

under normalplanet. Denna 

öppning är markerad med 

ett räcke som toppas av en 

ledstång. Här har dock inga 

åtgärder tagits i beaktning 

för att möjliggöra en 

rullstolsburens vilja att ta 

sig ned till garageplan81. 

Hissar finns inte i närheten 

och information om var 

dessa är placerade finns inte 

heller (se bild 23).  

Öppningarna i marken där 

träd planterats har inget 

kantskydd eller 

kontrastmarkeringar. Det 

må vara estetiskt tilltalande 

men risken för att hjul ifrån 

väskor eller vagnar skall åka 

ned är stor82. Vid vissa 

öppningar har detta redan 

skett och en bit golv har 

lossnat (se bild 24). 

Byggnaden saknar teleslingor. Åtminstone information om var dessa skulle finnas och hur 

man kopplar upp sig till dem. Åtminstone vid receptionerna ska det finnas en teleslinga.  

Samlingssalar och receptioner ska utrustas med teleslingor eller andra tekniska lösningar så 

att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel83.  

                                                      
81 BBR 21, 8 Säkerhet vid användning, 8:2 Skydd mot fall, 8:232 Trappor, ramper och balkonger 
82 BBR 21, 8 Säkerhet vid användning, 8:2 Skydd mot fall, 8:22 Skydd mot att halka och snubbla 
83 BBR 21, 3, 3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, 3:1451 Ljudmiljö 

Bild 23: Nedgång till garageplan under mark. Anslutande hiss saknas och 
vägledning till närmaste sådan saknas. Foto: Hussein Chith 

Bild 24: Plantering av träd i en golvöppning. En bit av kantstödet har lossnat. 
Foto: Hussein Chith 
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En toalett med 

tillgänglighetsanpassade 

mått finns till förfogande. 

Denna skiljer sig dock ifrån 

de andra toaletterna genom 

att man måste söka upp en 

trafikinformatör eller en 

säkerhetsvakt för att bli 

insläppt. På dörren hänger 

informationen (se bild 25). 

Varje gate har sina 

respektive nummer 

graverade i stenen jämte 

som utgör basen för den 

välvda stålkonstruktionen 

(se bild 26). Enligt utsago 

ifrån Catarina Ahlquist så 

har dessa graveringar fått 

kompletteras med skyltar då 

tillräcklig tydlighet inte 

uppnåtts84.  

Catarina påpekar dessutom 

att informationspelarna för 

synskadade är i sådan nyans 

att de i vissa 

ljusförhållanden blir svåra 

att upptäcka (se bild 4 i 

bilaga E 2).   

 

 

                                                      
84 BBR 21, 3, 3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader, 3:1425 Orienterande skyltar i byggnader 

Bild 25: Informationsskylt för brukare. Här måste man söka upp någon för att bli 
insläppt. Foto: Hussein Chith 

Bild 6: Graverade siffror vid gaterna syns inte i vissa ljusförhållanden.  
Foto: Hussein Chith 
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10. Slutsats 

 

10.1. Hur tillgänglig är då terminalen? 
Att som person utan nedsättning kunna svara på huruvida byggnaden har en god 

tillgänglighet eller inte är svårt. Det man kan svara på är huruvida de uppfyller föreskrifter 

och regleringar. Lösningarna måste testas och undersökas av personerna som dagligen 

stöter på dessa hinder. Av de intervjuade är Catarina Ahlquist den person med närmast 

relation till Nils Ericsson terminalen då hon förr via den brukade pendla in till jobbet. Just 

därför är hon en god kandidat för att hjälpa till och reflektera över byggnadens för- 

respektive nackdelar. 

I diskussion med Catarina framkommer det att terminalen inte alls är särskilt välutformad ur 

en synskadads perspektiv. Enkelhet och tydlighet är det som krävs för att uppnå en 

tillgänglig miljö för de synskadade, något som Nils Ericson terminalen inte alls präglas utav 

enligt Catarina. Visserligen finns skyltar överallt men i kombination med reklamaffischer, 

lampor och nödskyltar så förvirras man och det blir svårt att veta var man ska fokusera 

blicken. Skyltningen blir överdådig.  

Cafémöblemang står längsmed gångstråket och hamnar ibland mitt i detta. Dekorativa träd 

och en brokig, lite myllrande, miljö stör ett redan nedsatt synfält. Catarina påpekar även att 

lokalen är mörk och otydlig. Detta väcker mitt intresse då den för mig inte alls verkar sådan. 

Byggnaden är belyst med naturligt ljus ifrån både väggar och tak. I jämförelse med den äldre 

centralstationen så är denna terminal mycket ljusare. 

Anledningen till Catarinas utsago om ljuset visar sig grundas i avsaknaden av kontraster i 

byggnaden. Materialen som använts i byggnaden låter sig inte avvikas särskilt mycket från 

samma gråa nyans. Hon rekommenderar mig att ta ett svartvitt foto av lokalen för att 

förtydliga det hon 

försöker förmedla (se 

bild 27). Bilden talar 

sitt tydliga språk. En 

synskadad person 

kan ha svårt att 

urskilja möblemang 

ifrån golvet, skyltar 

ifrån dekoreringen 

och till och med 

ledstråken ifrån 

övriga golvet. Att 

arbeta med olika 

material och färger 

skiljer sig från att 

arbeta med nyanser 

och kontraster.   
Bild 27: Svartvit bild över terminalen. Nästan allt går i samma gråa nyans.  
Foto: Mathilda Eriksson 
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Just golvets utformning är intressant i detta sammanhang. I arkitektens strävan att anpassa 

golvet för synskadade utan att bryta upp den homogena färgkodningen så har grundtanken 

om ett kontrasterande ledstråk försvunnit och ledstråket påminner mer om dekoration än 

ett ledstråk. Det leder mig till nästa fråga. Går det att utforma ett arkitektoniskt tilltalande 

rum som samtidigt är tillgängligt för alla? Jag tror absolut att det går och min personliga åsikt 

är att Niels Torp i samband med Nils Ericsson terminalen kommit en bra bit på vägen, även 

om han på vissa områden kunnat göra det annorlunda. 

Karolina Celinska nämnde i intervjun att svårigheten ligger i att få helheten tillgänglig. Att 

alla moment som man vill utföra på stationen skall vara möjliga att utföra. Hon nämnde att 

stationsmiljöer vanligtvis brukar brista i det hänseendet och Nils Ericsson terminalen är inget 

undantag. Många moment går att utföra och många anpassningar har skett för att 

underlätta navigeringen i byggnaden. På flertalet platser saknas det dock möjlighet att utföra 

ett moment eller så fungerar inte maskinerna som sig bör och det sker ett brott i kedjan som 

ska få helheten tillgänglig. Exempelvis så har vi informationsboxarna som skall spela upp 

avgångar och tider för personer med nedsatt syn. Dessa är placerade med goda intentioner 

att underlätta men när en box inte fungerar som den skall då försvinner hela syftet och 

momentet blir åter otillgängligt. Ett annat exempel är trappan ned till garageplan. Av egen 

erfarenhet så råkar jag veta att hissar ned till detta plan finns i den äldre delen av 

centralstationen. Denna information finns inte i närheten av trappan inne i Nils Ericsson 

terminalen och för en första gången besökare så blir trappan fullkomligt otillgänglig. Här 

hade en simpel skylt gjort stor skillnad och kunnat hålla ihop helhetskedjan. 

Att undersöka hur god tillgängligheten är för personer med nedsatt hörsel är svårt. Främst 

för att jag själv inte har nedsatt hörsel och därför inte kan relatera. Det man undersöka är 

huruvida lokalen uppfyller förutsättningarna och föreskrifter. Förutsättningarna ifrån avsnitt 

5 uppfylldes enligt mig till en god nivå men förvånansvärt så saknades teleslinga vilket inte 

borde innebära vare sig ett stort ingrepp eller en stor kostnad. Utöver det så skulle man 

kunna byta ut cafémöblemanget mot ett annat material än metall.     

 

Nils Ericsson terminalen har enligt mig tillgänglighetsanpassats på ett gott sätt. Min 

personliga uppfattning är att det i byggnaden finns fler åtgärder som hjälper personer med 

särskilda behov än vad det finns hinder som hämmar dem. Det är särskilt påtagligt när man 

kommit ifrån den äldre delen av stationshuset där mycket har fått tillgänglighetsanpassats i 

efterhand. Exempel är trappsteg som ersatts med jämnt lutande mark och receptioner som 

fått omslutas i glas. Terminalen har sedan uppförandet haft tillgänglighet som en viktig 

aspekt och det är tydligt. Det är konsekvent en och samma nivå genom hela byggnaden, det 

saknas trösklar, ledstråken leder till viktiga destinationer, kontrastmarkering finns på de flest 

ställen där det behövs och åtgärder för att dämpa ljudnivån har tagits i beaktning. Toaletter 

för personer med rörelsesvårigheter finns också. 

Toalettlösningen är intressant för diskussionen. En rullstolsburen skall alltså behöva kontakta 

en viss person för att få tillgång till toaletten? Det innebär att den ansvariga personen 

ständigt måste vara tillgänglig. Är det verkligen den mest ultimata lösningen? Jag förstår att 

det kan innebära problem om personer utan nödvändiga behov utnyttjar den anpassade 
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toaletten men vad är det för signaler som skickas till personer med nedsättningar? Mina 

tankar går tillbaka till artikeln av Rob och Marion85 som handlade om hur viktigt det är att 

inkludera personer med nedsättningar på ett psykologiskt plan likvärt som ett fysiskt. Jag är 

beredd att hålla med dessa herrar till den grad att jag vill påstå att de största utmaningarna 

funktionshinderspolitiken står inför i dagens Svenska samhälle handlar om att inkludera alla 

på alla plan. Det handlar egentligen inte om att kunna ta sig från punkt A till punkt B. Det 

handlar om den demokratiska rätten till allas lika värde. 

   

  

                                                      
85 Imrie & Kumar, R.I. / M.K. (1998) Focusing on Disability and Access in the Built Environment, Disability & 
Society. (2014-03-17) 
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11. Diskussion 
Att leva jämställt innebär att kunna leva på samma villkor oavsett livsförutsättningar och 

bakgrund. Att möjliggöra tillgänglighet i den fysiska miljön för alla är därför inte enbart en 

målsättning utan snarare en demokratisk rättighet. Något som förr, åtminstone praktiskt, 

inte varit en självklarhet.  

Inom byggbranschen har frågan kring vem man bygger för i många år varit hett debatterad. 

Skall varje enskilt småhus behöva anpassas med tillgängliga mått och särskilda åtgärder 

oavsett om brukarna är funktionsnedsatta eller inte? Var går gränsen på åtgärder som 

behöver tas i beaktning när man uppför ett flerbostadshus? Frågorna har varit många och 

svaren oklara. Plan och bygglagen spelar därför en ytterst viktig roll i dagens 

bebyggelsekultur. Lagen med sina föreskrifter och råd i form av BBR m.fl. utgör mallarna som 

skall se till att inkludera alla individer i det fysiska samhället.  

Bara sedan jag kom i kontakt med BBR första gången (i studiesyfte 2009) så har BBR ändrats 

och uppdaterats flertalet gånger. För att inte tala om PBL som kom 2010. Att mycket skett på 

så kort tid visar att utvecklingen går i rätt linje och att idéer ständigt utvecklas. Dessutom har 

personer med nedsättningar nu i samband med diskrimineringslagen (som kommer att träda 

i kraft år 2015) vunnit en strid på ytterligare ett plan. Ett plan som jag tror kommer visa sig 

vara viktigt för att förändra attityden i samhället gentemot personer med 

funktionsnedsättningar, nämligen det mentala planet.  

Just det mentala planet har varit av särskilt intresse för mig i arbetet med den här rapporten. 

Jag tror att många i dagens samhälle har, precis som jag hade innan jag påbörjade arbetet, 

en syn på tillgänglighetsfrågor som inte alls är gynnande för de funktionsnedsattas självklara 

inkluderande i samhället. Ett exempel på mina tankar är hur jag i mina nuvarande studier 

som arkitekt stimuleras av att arbeta med former och att tänka utanför boxen. Att vara 

innovativ och nytänkande är något de flesta strävar efter inom arkitektyrket. I samband med 

att det kreativa tänkandet tar plats, undanskjuts därför enkelt ramar och man förbiser ofta 

krav samt föreskrifter vilket leder till att ens idéer inte alltid blir helt funktionella. Detta har 

åsamkat mig bekymmer då flera av mina projekt och idéer har fått skalas ned mycket med 

skälet att det skall vara tillgänglighetsanpassat. Det har medfört att jag utvecklat en viss 

attityd mot dessa regleringar som om de vore hinder jag ska försöka ta mig förbi. Man 

kanske fuskar med minimimåttet för att klämma in en extra toalett i planritningen men 

tänker inte på vilka konsekvenser det hade medfört i verkligheten.  

Efter de studier jag gjort i samband med denna rapport och intervjuerna jag haft med 

berörda personer så har jag bildat mig en helt annorlunda uppfattning kring ämnet 

tillgänglighet. Det viktigaste har varit att förstå hur lika mycket värda människor är oavsett 

livsförutsättningar. En idé som på ett teoretiskt plan är självklar för de flesta men som i det 

praktiska inte alltid efterföljs. När det vida samhället tagit till sig denna ideologi och 

förståelse för vissa människors särskilda behov på ett mentalt plan, då tror jag att det 

praktiska i exempelvis den fysiska planeringen enklare kommer att ta plats.   

Nedsättningarna är många och väldigt olika beroende på individerna. Att bygga och utforma 

utrymmen som är tillgängliga för alla individer är därför svårt. Miljöer som stationer och 
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terminaler är särskilt intressanta ur aspekten att dålig tillgänglighet skulle kunna innebära 

direkt fara för resenärer. Faror som med god planering enkelt skulle kunna avfärdas. 

Lyckligtvis står Sverige i framkant vad gäller tillgänglighetsplanering för den vida 

allmänheten. Göteborg har länge hanterat dessa frågor och fick så sent som i september 

2013 pris för sina framtida visioner om att tillgänglighetsanpassa staden86. Med den 

bakgrunden fann jag det väldigt intressant att undersöka hur tillgänglig stadens starkaste 

knytpunkt (Nils Ericson terminalen) egentligen var.   

  

                                                      
86 GöteborgsPosten (2013) www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2198267-goteborg-far-eu-pris-for-tillganglighet 

(2013-09-03)   
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http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/tillganglighet/vardigentre/
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Bilaga  A. Intervju med Birgitta 

Intervju med Birgitta Magnusson, ordförande på Hörselskadades förening i Göteborg.   

 

Innan jag går in på att svara på frågor, så vill jag reda ut en sak. Du använder begreppet 

”hörselnedsatt”, som jag tycker är mycket stigmatiserande. Använd hellre ”personer med 

hörselnedsättning”! Vi är i första hand människor med vanliga mänskliga behov. Till detta 

har vi hörselskador, som för med sig ytterligare behov. Som parallell kan nämnas att man bör 

använda begreppet ”personer med funktionsnedsättningar” och inte ”funktionsnedsatta”.  

Man bör också ha i minnet att många av oss hörselskadade inte bara hör dålig utan också har 

tinnitus och är ljudöverkänsliga. Därför är den goda ljudmiljön så viktig för oss! 

 

1. Din arbetsuppgift på HF? 

Den som svarar är Birgitta Magnusson och jag är ordförande i föreningen. Ann 
Svenberg, som är föreståndare i föreningen, har granskat svaret utan tillägg. 

 

2. Hur arbetar ni för att förverkliga principen om allas lika värden? Hur jobbar ni för 

att påverka samhällets förståelse? 

Framförallt genom att stärka hörselskadades självkänsla/självförtroenden. 
 

3. Var i samhället stöter ni på mest problem när det gäller tillgänglighet för 

hörselnedsatta? Bostäder? Offentliga platser? Arbetsplatser? Etc.   

Offentliga platser, arbetsplatser. 
 

4. Vilken syn har gemene man på hörselnedsatta idag? Är det större förståelse idag än 

tidigare?  

Litet större förståelse idag.  
 

5. Hur jobbar ni för att påverka samhällets förståelse?   

Vi visar oss i olika sammanhang. Ställer krav på tillgänglighet för oss. 
 

6. Har du några synpunkter på lagstiftningen i PBL & BBR? Åsikter kring bristfälligt 

material?   

7. Om ja, hur och var skulle du i lagstiftningen vilja se en förbättring?  

6 och 7. Lagstiftningen är ganska tandlös och ”enkelt avhjälpta hinder” hindrar oss 

från att ställa de krav vi vill. 
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8. Har du erfarenhet från fall då bristfällig tillgänglighet lett till missöden eller rent av 

olycksfall? Exempel?   

9. Har du erfarenhet av kollektivtrafik/stationsmiljöer med bristfällig tillgänglighet?  

Exempel?   

10. Vad är viktigt att tänka på när man utformar ett rum som skall vara tillgängligt ur 

hörselnedsattas perspektiv?   

11. Finns det material som föredras framför andra?  Golvmaterial? Väggmaterial? 

Möblemang? Etc. 

 

Här svarar jag i stort på frågorna 8, 9, 10 och 11. Det handlar framförallt om 

stationsmiljöer, som jag uppfattade var huvudfrågan för Dig.    

 

Krav på stationsmiljöer: 

a. God ljudmiljö. 
b. Hörseltekniska hjälpmedel (t.ex. teleslinga) vid biljettförsäljning. 
c. Visuell information. 

 

a) Gamla stationshus har ofta dålig ljudmiljö p.g.a. stengolv, nakna glasväggar och högt i 
tak. Det är viktigt att se till att åtminstone utrymmet, där man köper biljetter och får 
information har lämpliga material i tak, väggar och golv. Vid ny- eller ombyggnad bör 
hela huset ses över så att även väntsal har en god ljudmiljö. Det är väldigt besvärande 
att sitta och vänta, där man störs av ekande ljud och dessutom omöjligt för oss 
hörselskadade att föra samtal där. Det finns ljudabsorberande takplattor, 
väggmaterial, golvbeläggningar och textil att hänga upp. 

b) Önskvärt är det att någon biljettlucka förses med hörselteknik, så att vi kan koppla 
om våra hörapparater till teleslinga och på så sätt kan höra talet direkt i örat utan att 
störas av omgivande ljud.  

c) Tacksamt kan vi notera att våra ansträngningar burit frukt och att visuell information 
i stationsmiljöer och på fordon har installerats i hög grad. Men än återstår att få till 
detta i flera fordon. Dessutom saknar vi fortfarande oftast upplysningar vid 
trafikstörningar. Allt som sägs via högtalare ska vi också kunna läsa! Missade tåg 
p.g.a. sent byte av plattform, ej uppfattad information p.g.a. bombhot mot tåg man 
befinner sig på, missad information om ej medföljande restaurangvagn när hungern 
varit som störst – ja, exemplen har genom åren varit många på missöden, när 
information ej uppfattats. Vill gärna nämna ett föredömligt exempel: En dag i 
snöstorm satt jag på ett Västtrafiks tåg från Vänersborg till Göteborg. Då kunde jag 
läsa: ”Nästa Älvängen. Avstigning på höger sida. Gå försiktigt, för plattformen är inte 
skottad.”  
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12. Vid nybyggen och/eller ombyggnationer så är det mest kostnadseffektiva att bygga 

precis enligt minimikraven i PBL och BBR. Tyvärr händer det även att man fuskar 

och tänjer på dessa gränser. Vilka konsekvenser kan detta leda till ur ditt 

perspektiv?   

Teleslingor ska läggas in från början, när golven anläggs. Måste detta göras i efterhand, 

blir det ofta inte så bra gjort. Lagen om offentlig upphandling gör också att firmor utan 

erfarenhet av hörselteknik ska göra jobbet, vilket ofta blir undermåligt gjort eftersom de 

inte har kunskapen. 

 

13. Har du förslag och exempel på miljöer, gärna offentliga platser och helst 

stationsmiljöer, där tillgängligheten för hörselnedsatta är god?    

 

Hm, vet nog bara en plats och det är i Hörselskadades förening i Göteborg!  
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Bilaga  B. Intervju med Karolina 
Intervju med Karolina Celinska, Ombudsman på De Handikappades Riksförbund i Göteborg. 
 

1. Din arbetsuppgift på DHR? 

Ombudsman inom tillgänglighet och användbarhet och kollektivtrafik. 

2. Hur arbetar ni för att förverkliga principen om allas lika värden? Hur jobbar ni för 

att påverka samhällets förståelse? 

http://dhr.se/wp-content/uploads/2013/12/DHR_ideskrift.pdf 

Bifogar länk till vår idé och målskrift. Där beskrivs vårt förhållningssätt. 

3. Var i samhället stöter ni på mest problem när det gäller tillgänglighet för 

rörelsehindrade? Bostäder? Offentliga platser? Arbetsplatser? Etc. 

Egentligen är det svårt att rangordna dessa. Om det brister i tillgänglighet och 

användbarhet så är det en inskränkning för den enskilde oavsett område. Däremot är det 

svårast att driva igenom förbättring gällande bostäder och arbetsplatser.  

4. Vilken syn har gemene man på rörelsehindrade idag? Är det större förståelse idag 

än tidigare? 

Gemene man har nog bättre insikt i hur det kan vara att leva med rörelsehinder. Att vi 

ska ha lika villkor är för många självklart på ett teoretiskt plan. Det är dock inte lika 

självklart i praktiken. Generellt har folk i allmänhet bättre kunskap om personer med 

funktionsnedsättning idag. 

5. Har du några synpunkter på lagstiftningen i PBL & BBR? Åsikter kring bristfälligt 

material? 

Grunden i bygglagstiftningen har vi fram till 2010 tyckt varit rätt ok. Vi har tyckt att 

efterlevnaden däremot varit ett stort problem. 

6. Om ja, hur och var skulle du i lagstiftningen vilja se en förbättring? 

Förutom att vi sedan 2010 kraftigt försökt motverka de förändringsförslag som kommit, 

så har vi även hävdat att nuvarande lagstiftning baseras på minimimått/säkerhetsmått 

och att i och med det faktiskt innebär att det finns möjlighet att göra mer. Nu när 

lagstiftningen allt mer urholkas driver vi allt mer att minimimåtten ersätts med 

funktionsmått istället. Det skulle höja nivån på tillgängligheten och användbarheten. 

7. Har du erfarenhet från fall då bristfällig tillgänglighet lett till missöden eller rent av 

olycksfall? 

Ja absolut, ramper som varit för branta, hala och utan avåkningsskydd etc. 

8. Har du erfarenhet av kollektivtrafik/stationsmiljöer med bristfällig tillgänglighet?  

http://dhr.se/wp-content/uploads/2013/12/DHR_ideskrift.pdf
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Ja, långt ifrån allt är tillgänglighet och användbarhet. Mycket görs, men det finns många 

brister kvar även bland de som ska anses vara tillgängliga och användbara. Oftast tänker 

man inte på hela infrastrukturen kring stationer, så som hissar m.m. 

9. Vad är viktigt att tänka på när man utformar ett rum som skall vara tillgängligt ur 

en rörelsehindrads perspektiv? Gärna exempel.  

Att alla funktioner som ska användas i utrymmet kan fungera om man är 

rullstolsanvändare. Att man når, kommer nära intill. Att reglage inte kräver mycket kraft 

osv. 

10. Finns det material som föredras framför andra? Golvmaterial? Väggmaterial? 

Möblemang? Etc. 

Det går inte att säga generellt. Det beror helt på miljö och funktion. Exempelvis är 

heltäckningsmattor ingen bra lösning då ytan blir trög att rulla på. 

11. Vid nybyggen och/eller ombyggnationer så är det mest kostnadseffektiva att bygga 

precis enligt minimikraven i PBL och BBR. Tyvärr händer det även att man fuskar 

och tänjer på dessa gränser. Vilka konsekvenser kan detta leda till ur ditt 

perspektiv?  

Resultatet är att miljön inte blir tillgänglig och användbar. Det får långt gående 

konsekvenser för personer med nedsatt rörelseförmåga att tillvara ta sig sina 

medborgerliga rättigheter. 

12. Har du förslag och exempel på miljöer, gärna offentliga platser och helst 

stationsmiljöer, där tillgängligheten för rörelsehindrade är god? 

Trafikverket, Swedavia och Jernhusen gör ett gediget arbete med tillgänglighet och 

användbarhet till sina stationer. Problemet är dock som jag nämnt tidigare att få 

helheten tillgänglig, att alla moment som vi vill kunna utföra på en station går att utföra. 

De flesta stationsmiljöer brister i det hänseendet oftast kan du bara utföra vissa 

moment.  
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Bilaga  C. Evakueringsstol 
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Bilaga  D. Folder SRF.  
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Bilaga  D 2. 
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Bilaga E. Bilder 

Bild: 1 Skyltar i massor. Foto: Hussein Chith 

Bild: 2 Graverade siffror har kompletterats med skyltar med tydligare kontrast. Foto: Hussein Chith 
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Bilaga E 2. Bilder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild: 3 Entrésituation till Pressbyrån. Foto: Hussein Chith 

Bild: 4 Taktil punktkart på en informationspelare för synskadade. 
Foto: Hussein Chith 
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Bilaga  F. Intervju med Catarina Ahlquist 
 

En intervju har gjorts med Catarina Ahlquist, Ombudsman på Synskadades riksförbund i 

Göteborg. Där jobbar man för ett samhälle där ingen diskrimineras. De har ett föreningsliv 

där personer med snarlika nedsättningar kan mötas och delta i olika aktiviteter som resor, 

studiecirklar etc. Utöver det så jobbar man även med att förbättra kontakten med samhället. 

Man strävar t.ex. efter oberoende resande för de funktionsnedsatta, ökad möjlighet till 

arbete för samma grupp och tillgänglig informationsteknologi. Catharina berättar att 

problemen för synnedsatta är många men skiljer sig ändå från individ till individ. Hon är själv 

blind på sitt vänstra öga och med det högra ser hon omkring 5 %. Hon menar att det är en 

skillnad i rumsuppfattning gentemot en person som är helt blind på båda ögonen. På frågan 

om de vanligaste problem som synnedsatta brukar stöta på i vardagen väljer hon att svara ur 

eget perspektiv: 

Jag reser mycket kollektivt, men med andra förutsättningar än fullt seende. När jag åker buss 

kan det ibland vara svårt att urskilja textningen på skärmen som visar aktuell hållplats. Om 

utrop då saknas så kan det skapa förvirring.  

Vidare säger hon:  

Jag känner att jag måste planera mina resor med stora tidsmarginaler. Jag får nästan räkna 

med strul i trafiken. Det är väldigt energikrävande och är man en oorganiserad person så 

innebär det problem. 

Vi talar om åtgärder som genomförts för att förbättra tillgängligheten i offentligheten. I 

samtalet nämns bl.a. kontrastmarkeringar på trappsteg, kontrastmarkeringar på glasdörrar 

och räfflade golvytor. Catarina menar att det gjorts framsteg inom området tillgänglighet 

men att det fortfarande finns mycket att göra. Den största utmaningen tror hon ligger i att  

förbättra allmänhetens inställning och attityd gentemot funktionsnedsatta. Undermedvetet 

hos befolkningen så är det inte alltid självklart att en funktionsnedsatt har samma rättigheter 

och frihet som andra. Hon målar upp ett scenario som exempel: 

”En seende och en icke seende sitter i ett mörkt rum. Den icke seende är van vid mörkret 

medan den seende känner sig vilsen. Ur det allmänna perspektivet så är det fel på ljuset, inte 

den seendes orienteringsförmåga. I samhället är inställningen ofta tvärtom. När en icke 

seende rör sig i en otillgänglig miljö, då är det istället denne som skall anpassa sig till 

omgivningen och lära sig hantera sin nedsättning.” 

 

 

 


