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Förord 
Jag vill tacka alla inblandade för intressanta samtal om tillgänglighet. Främst vill jag tacka 
Anna Robertsson, Lillemor Ödmark och Rikard Thurdin för att jag fick möjligheten att göra 
mitt examensarbete hos Sweco i Örnsköldsvik. Arbetet har varit inspirerande och har ökat 
min förståelse hur man ska utforma en gångpassage som är tillgänglig.  

 

Joakim Nordin, Juni 2016  
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Sammanfattning 
En stad ska vara tillgänglig för alla oavsett vilka förutsättningar en person har. Stadsbilden 
ska vara utformad så att alla som vill kan vistas i den offentliga miljön utan större förhinder. 
Under min verksamhetsförlagda utbildning hos Sweco i Örnsköldsvik fick jag möjligheten att 
skriva mitt exjobb åt dem. Uppdraget jag fick var att undersöka hur man på bästa möjliga sätt 
kan anpassa gångpassager så de är tillgänglig för alla samt studera olika utformningar av 
gångpassager.  

Tillgänglighet är ett stort begrepp som kan innefatta många olika saker i en stad. Rapporten 
kommer att redogöra vad tillgänglighet innebär i stort för att sedan redogöra och undersöka 
tillgänglighetsanpassning vid gångpassager. Det är stor variation på kraven för tillgänglighet 
vid gångpassage för olika kommuner. Rapporten har studerat Örnsköldsviks kommun och 
Umeå kommun hur de utformar gångpassager på bästa sätt.  

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur en verksamhet, en plats eller en 
lokal fungerar för människor som använder dem. Allmänt kan man säga att cirka en femtedel 
av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning 
innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.  

 

Slutsatsen jag kan dra efter detta arbete kring tillgänglighet och utformning av gångpassager 
är att man aldrig får sluta att arbeta aktivt med att förbättra tillgängligheten för de som är 
handikappade eller lider av någon funktionsnedsättning. En stad som är välplanerad och en 
kommun som arbetar dagligen med frågor som kan göra staden mer tillgänglig är en stad som 
jag anser är mer attraktiv för alla. Förhoppningen med detta projekt var i början att ta fram en 
lösning på en gångpassage som skulle kunna passa i alla situationer. Det rapporten resulterade 
i var att titta på möjliga utformningar som har varit lyckade, som till exempel 
stockholmsmodellen som är erkänt bra. Denna typ av modell tycker jag är den bästa av alla 
som jag studerat från diverse kommuner. Varken hos Örnsköldsvik kommun eller Umeå 
kommun har jag kunnat finna ett dokument där det tydligt och visualiserat går fram på det sätt 
som dokumentet Stockholm- en stad för alla gör.  

 

Ett fortsatt arbete inom detta område skulle kunna vara att göra en undersökning hos de som 
har ett funktionshinder och ställa frågor till dem hur de anser gångpassagerna fungerar och om 
det finns något man skulle kunna göra annorlunda. En dialog med dem är viktigt att ha vid 
framtagandet av en ny modell på en gångpassage för att få en så användarvänlig gångpassage 
som möjligt.  
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Förkortningar 

VGU- Vägar och gators utforming 

(BFS 2011:5) ALM- tillgänglighet på allmänna platser  

HIN- Enkelt avhjälpta hinder, föreskrift från Boverket 

PBL- Plan- och bygglagen 

Taktil- Ord som används för att beskriva överföring av information vid beröring.  
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under min verksamhetsförlagda utbildning hos Sweco i Örnsköldsvik fick jag möjligheten att 
skriva mitt examensarbete åt dem. Under praktiken fick jag pröva på olika arbetsmoment 
inom väg, mark och gatuprojektering. Sweco är uppdelat i flera olika avdelningar beroende på 
arbetsområden. Avdelningen jag gjorde mitt examensarbete åt heter Civil. Sweco Civil jobbar 
med mark- och vägprojektering och beställarna är oftast kommuner och statliga bolag såsom 
trafikverket.  

Sweco är ett ledande företag inom teknikkonsultbranschen med omkring 15 000 anställda 
världen över. Huvudkontoret för Sweco ligger i Stockholm. Kontoret i Örnsköldsvik har 21 
stycken anställda på olika avdelningar. Avdelningen som jag tillhör har två stycken anställda, 
resten av Civilgruppen sitter i Härnösand. 

En stad ska vara tillgänglig för alla, detta innebär att vid projektering av nya vägar, gångbanor 
och gångpassager ska dessa vara utformade så att personer med funktionsnedsättning också 
kan nyttja till exempel en gångbana i staden. En tillgänglig stad är en attraktiv stad där folk 
vill bosätta sig och där människor kan leva på lika villkor. Detta är självklart för gemene man, 
men vid projektering och nybyggnation av en gata kan det vara svårt att leva upp till kraven 
från beställaren.  

Vägar och gators utformning (VGU) behandlar bland annat ämnet tillgänglighet. Det är 
trafikverket som upprättat två VGU, ena är krav som måste uppfyllas vid nybyggnationer och 
den andra är råd som man kan ha som stöd vid nybyggnationer. Det kan skilja sig mellan 
olika kommuner hur man ska konstruera en gångpassage så att den är tillgänglig för alla, det 
flesta kommuner har satt upp egna riktlinjer för hur detta ska ske.  

1.2 Syfte 
Uppdraget jag fick var att undersöka hur man på bästa möjliga sätt kan anpassa gångpassager 
så de är tillgänglig för alla samt studera olika utformningar av gångpassager. Det finns även 
en stor variation mellan kommuner hur man ska anpassa dessa gångpassager för att uppfylla 
tillgänglighetskraven som kommunen i fråga ställer. Rapporten kommer att studera hur 
Örnsköldsvik kommun utformar deras gångpassager och jämföra detta jämtemot Umeå 
kommun och Stockholm Stad.  

 

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att studera olika utformningar på gångpassager för att se om de 
uppfyller kravet på tillgänglighet i den offentliga miljön. Rapporten ska även studera vilka 
krav som ställs från VGU för att uppfylla en gångpassage som är tillgänglig för alla samt se 



  
  

2 

om det finns en typ av gångpassage som skulle kunna ligga som grund till utformandet av 
gångpassager.  

1.4 Frågeställningar 
• Vad innebär tillgänglighet i en stad?  
• Vilka krav gäller vid projektering av en gata för att den ska vara tillgänglig för alla? 
• Finns det en standardutformning på en gångpassage eller är varje projekt unikt vid 

utformandet av gångpassager? 
• Hur sker tillgänglighetsanpassning vid gångpassager? 
• Vad skiljer det sig mellan Örnsköldsvik kommun, Umeå kommun och Stockholms 

stad gällande utformningen av gångpassager?  

1.5 Avgränsning 
Tillgänglighet är ett stort begrepp som kan innefatta många olika aspekter i en stad som till 
exempel belysning och gångstråk. Tillgänglighet kan också innebära hur vida en lokal är 
tillgänglig för människor som avser sig använda den. För att få en inblick i vad tillgänglighet i 
en stad innebär beskriver rapporten detta i en inledande text. Efter en inledande text om 
tillgänglighet studerar rapporten bara hur utformning och krav sker vid gångpassager.   

2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleds med en grundläggande litteraturstudie som berör tillgänglighet. Vägar och 
gators utformning har legat som grund för rapporten. Men även dokument som legat 
tillgängliga på internet.  Information kommer att samlas genom att studera vägar och gators 
utformning (VGU), både krav och råd. Litteraturstudier kommer också utgöra grunden för 
rapporten där referensprojekt från andra kommuner kommer att granskas för att sedan besvara 
min frågeställning.  

2.2 Intervjuer och referensprojekt 
Intervjuer med kommuner kommer att genomföras för att kunna jämföra olikheter eller 
likheter hur man utformar gångpassager i respektive kommun. En analys med frågor kring 
utformning av en specifik gångpassage tillsammans med Örnsköldsviks kommun 
tillgänglighetsstrateg har genomförts.  

Rapporten kommer också bygga på intervjuer med anställda på Sweco som dagligen arbetar 
med gatuutformning. Examensarbetet har bedrivits i Luleå men en dialog har förts med 
handledarna vid kontoret i Örnsköldsvik. Detta på grund av pågående kurs under samma 
tidsperiod som examensarbetet. 
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3. Resultat 

3.1 Allmänt om tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur en verksamhet, en plats eller en 
lokal fungerar för människor som använder dem. Allmänt kan man säga att cirka en femtedel 
av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning 
innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. (Katrineholm 
Kommun, 2016) 

För dessa personer är det ännu viktigare med ett samhälle som är tillgängligt. Om 
omgivningen inte är tillgänglig kan funktionsnedsättningen bli ett hinder i vardagen.  
(Katrineholm Kommun, 2016) 

Att en stad ska vara tillgänglig för alla betyder att oavsett om en person har en 
funktionsnedsättning eller ej ska samma förutsättningar att ta sig runt i samhället finnas. 
Exempel på tillämpningar för att öka tillgängligheten kan vara taktila eller visuella 
markeringar i marken vid en gångpassage eller som avskiljare i gångbanor. Bredden på vägar, 
gång- och cykelbanor och gångfartsområden har också betydelse för tillgängligheten i ett 
område. Övergripande målet med bra tillgänglighet innebär att skapa förutsättningar så att alla 
som vill ska kunna delta i samhället på lika villkor, detta är står även skrivet i FN 
konventionen fysisk tillgänglighet.  

Tillgänglighet vid offentlig plats kan också innefatta belysning. Eftersom Örnsköldsvik är 
mörkt stora delar av året är belysning vid gång och cykelbanor viktigt för att som individ 
känna sig trygg när man vistas ute. Alla kommuner jobbar aktivt med att se till att staden är 
tillgänglig för alla. Dock skiljer förutsättningarna för att skapa en stad som är tillgänglig för 
alla. Klimat och invånarantal kan vara sådana förutsättningar som gör att det kan skilja sig åt 
mellan kommunerna. Kommuner som är belägna norrut i landet måste anpassa sina gator, torg 
och cykel- och gångvägar för att klara av på ett effektivt sätt att snöröja på vinterhalvåret. 
Invånarantal är en viktig parameter att ha med för att skapa en stad som är tillgänglig för alla. 
Fler invånare kräver att gator, torg, gångbanor och cykelbanor är utformat på ett sådant sätt att 
dessa klarar av mängden personer som man vet kommer att vistas där.  

3.1.1 Tillgänglighet i lokaler 
Tillgänglighet innebär inte bara att den fysiska miljön ska vara tillgänglig för alla utan 
begreppet innefattar också lokaler, och arbetsplatser. Kraven på offentliga verksamheters 
lokaler är högre än bygglagstiftningens minikrav. Alla människor ska kunna besöka en 
offentlig verksamhet eller arbeta där. Lokalerna ska fungera som arbetsplatser och det ska 
vara möjligt för alla att besöka en myndighet, kommun eller annan organisation och delta i 
verksamheten. 

Byggnader, utformning av rum, inredning och utrustning måste vara tillgängliga och 
användbara. (MFD, 2016)  
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3.1.2 Lagar, föreskrifter och styrande dokument vid tillgänglighetsanpassning 
 

De lagar och föreskrifter som är aktuella för att skapa en stad som är tillgänglig för alla är: 

• BFS 2011:5- ALM- Tillgänglighet på allmänna platser (Boverket) 
• PBL- Plan och bygglagen 
• VGU- Råd och krav (Trafikverket) 
• VGU- Utformning i tätort (Trafikverket)  

Dessa dokument är styrande vid projektering av gator,  

Boverket har upprättat en föreskrift som behandlar tillgänglighet på offentliga platser (BFS 
2011:5). Denna författningssamling innehåller föreskrifter och allmänna råd till kravet i 8 kap. 
12 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att allmänna platser och områden 
för andra anläggningar än byggnader ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga (BFS 2011:5). Föreskriften beskriver mer i detalj vad som förväntas 
uppfyllas vid nybyggnationer än vad PBL gör. De allmänna råden är upp till var och en att 
följa. De allmänna råden inrymmer utformningsdetaljer och generella rekommendationer om 
hur föreskrifterna uppfylls. Författningssamlingen behandlar offentliga platsers utformning 
vilket innebär ramper, hissar, taktila plattor, pollare och belysning. (Boverket, 2015)  

 

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Lagen 
trädde i kraft 1 juli 1987 och ersatte då byggnadslagen och byggnadsstadgan. Alla kommuner 
är skyldiga att följa PBL och upprätta en översiktsplan för kommunen. Lagen ska främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. (PBL, 
2010). 

 

Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har trafikverket tagit fram ett flertal 
dokument som handlar om metoder och kriterier för hur man väljer att utforma gator och 
vägar geometriskt utifrån samhällsekonomisk grund, de transportpolitiska funktions- och 
hänsynsmålen samt miljö- och arkitekturpolitiska mål. Vägar och gators utformning förkortas 
VGU. (Trafikverket, 2015) 

 

3.2 Gångpassage 

3.2.1 Bakgrund  
Anledningen till att man numera gör allt fler gångpassager istället för de traditionella 
övergångställena är att övergångställen inger en falsk trygghet för gående. Detta beror bland 
annat på att gående tror att de är skyddade och är inte lika uppmärksam som när de passerar 
gatan på ett annat ställe. (Härryda kommun, 2014) 
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Skillnaden mellan ett övergångställe och en gångpassage är att vid ett övergångställe har 
trafikanten väjningsplikt mot gående vilket inte är fallet vid en gångpassage. Vid en 
gångpassage kräver det att gående och bilister interagerar med varandra och detta medför att 
de båda blir mer vaksamma vid en gångpassage och trafiksäkerheten ökar.  

Vid en gångpassage ökar den verkliga säkerheten eftersom bilister och gående måste ta 
hänsyn till varandra och interagera samt söka ögonkontakt om de är möjligt. Detta är en stor 
bidragande orsak till att fler kommuner anlägger gångpassager. Trafiken flyter dessutom på 
bättre vid gångpassager där många människor passerar. (Härryda kommun. 2014) 

 

3.2.2 Tillgänglig gångpassage 
En gångpassage är en plats där man underlättar för gående att korsa körbanan. En 
gångpassage bör vara placerad vid varje gatuhörn och vara anpassad så att alla med 
funktionshinder kan ta sig över gatan säkert. (Svensson, Erica. 2001).  

En tillgänglighetsanpassad miljö underlättar för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ej. För 
att en gångpassage ska vara tillgänglig för de med funktionsnedsättning utformas den oftast 
med en ramp ner till 0-nivån, d.v.s. ner till gatunivån. Detta görs för att rörelsehindrade 
personer ska kunna ta sig över gatan utan att stupa i kantstenen på trottoaren. Att en 
gångpassage är utformad på detta vis är bra för de som är rörelsehindrade. Personer som har 
synnedsättning föredrar istället skarpa kanter där det är markerat var gångpassagen börjar 
samt slutar. Med detta sagt fungerar det inte att bara utforma gångpassagen med en ramp till 
0-nivå utan fler hjälpmedel måste till för att göra gångpassager tillgänglig för alla.  

För att personer med nedsatt synförmåga ska veta var passagen finns måste både taktila 
plattor och ledstråk fram till gångpassagen finnas tillgänglig (Olsson, C. 2015). Det som är 
vanligast förekommande är vita kupolplattor, se figur 2. Dessa plattor fungerar som visuell 
och taktil vägledning som urskiljer sig mot omgivningen och är en varningsyta som signalerar 
att det är en korsande väg. Detta är effektivt att använda sig av som avskiljare och dessa 
plattor uppfattas tydligt för dem som är synskadad men även för de som inte lider av ett 
funktionshinder. 

En person som lider av nedsatt synförmåga uppfattar lättast skillnader i ljushet; i andra hand 
mättnad (färgstyrka) och i tredje hand kulör. Kontrasten mellan tillexempel ljust rött och mörk 
rött uppfattas alltså lättare än mellan t ex blått och rött av samma ljushet. Det man vill ska 
uppmärksammas bör därför kontrastera i ljushet mot omgivningen. (Svensson, E. 2015) 

För att minimera olycksrisken bör gående inte behöva passera mer än ett körfält i taget. Detta 
kan lösas genom att man anlägger en refug i mitten av de båda körfälten. Det kan uppfattas 
som obehagligt för synskadade att passera mer än ett körfält eftersom att de då måste vistas på 
vägen längre, även för personer med nedsatt rörelseförmåga blir det problematiskt för 
eftersom det tar längre tid att passera två körfält utan uppehåll. För refugen ska fylla sin 
funktion är det viktigt att den inte är för smal, en rullstolsbunden ska kunna få plats och 
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stanna säkert. Ett riktmärke för bredden på refugen brukar vara att den minst ska vara 1 meter 
bred.   

Det finns även fler taktila plattor som bör vara placerade vid en gångpassage för att uppfylla 
att alla ska kunna använda sig av övergången. Dessa plattor är: 

• Riktningsgivande plattor, till exempel sinus- eller ribbplattor. En sinusplatta är vågiga 
och detta känns tydligt för de med nedsatt syn. Dessa plattor används över öppna ytor 
för att ge riktnings- och orienteringshjälp, det innebär de bör läggas parallellt med 
gångriktningen ner mot passagen. Se figur 1. 

• Varningsytor, inbegriper kupolplattor vid gångpassager t.ex. Se figur 2.  
• Vid riktningsändring eller möjlighet till olika riktningar ska man använda sig av en 

valplatta eller en pollare. Valpunkten ska alltid vara slät med raka kanter. Från 
valpunkten använder man sig av riktningsgivande plattor i olika riktningar. Se figur 3. 
Valplattorna ska läggas minst 0,7m x 0,7m. (Trafikverket, 2004). 

 

Figur 1 Sinusplatta   Figur 2 Varningsplatta  Figur 3 Pollare med valplatta 

 

3.3 Vägar och Gators Utformning råd och- krav 
Väg- och Gatuutformning handlar om metoder och kriterier för hur man väljer att utforma 
gator och vägar. Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
tagit fram regler för Vägar och Gators utformning. Det finns två övergripande dokument som 
Trafikverket har upprättat. Det ena är krav för vägar och gators utformning och talar om 
kraven vid utformning av vägar och gator på statliga vägar. Kraven är endast rådgivande för 
övriga väghållare till exempel kommuner. (Petersson, 2012) 

Det andra dokumentet kallas råd för vägar och gators utformning, detta dokument beskriver 
hur man kan uppfylla samt tolka kraven som står i kravdokumentet. Rubrikerna är samma 
som i kravdokumentet för att det ska vara lättare att följa. (Petersson, 2012) 

Utöver dessa två dokument finns även: 

• Vägar och gators utformning, begrepp och grundvärden. 
- Redovisar betydelsen av viktiga begrepp samt egenskaper för fordon och förare som 

ligger till grund för utformning av gator och vägar.  
• Vägar och gators utformning i tätort 
• Vägar och gators utformning, exempelsamling vägmärken. 
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- Exempel på utmärkning och vägvisning med vägmärken. 

Dessa dokument fungerar som stöd och riktlinjer vid projektering av väg och gatuutformning. 
Krav- och Rådsdokumenten ska användas som underlag vid upphandling av 
projekteringsuppdrag och totalentreprenader och åberopas i kontrakt för dessa. (Trafikverket, 
2016) 

3.3.1 VGU- krav projektering av gångpassage 
Enligt VGU ska gång- och cykelkorsningar ha tydliga gränser mot de banor som ska korsas. 
VGU framhäver också tydligt att utformningen på gångpassagen ska vara lätt att förstå för 
alla inklusive barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. För att underlätta 
orientering för blinda och personer med nedsatt syn behövs en tydligt kännbar och synlig 
gräns mellan gångyta, körbana och cykelbana. Det ska finnas en del av gångpassagen som är 
utformad så att den inte har en hindrande nivåskillnad. Detta för att personer med 
rörelsenedsättning ska kunna passera. Utöver dessa krav ovan ställer även VGU dessa 
övergripande krav vid övergångställen och annan ordnad gångpassage:  

• Kantsten som är 4-6 cm hög. 
• Utjämning till 0-nivå som är 90-100 cm bred.  

Dessa krav är inte detaljerade utan lämnar mycket till projektören att lösa. Det är oftast så att 
kommuner har upprättat egna direktiv som bygger vidare på VGU krav på utformning. Mer 
om detta kommer i nästa avsnitt i rapporten.  

Däremot i dokumentet VGU- Råd hittar man hur man ska tolka kraven som står i VGU. I 
detta dokument finns det bättre förklaringar på utformningar och hur man ska lösa kraven. Ett 
exempel på vad som går att läsa i VGU- råd är att trottoarkanten behöver vara vinkelrätt mot 
gångriktningen över gångpassagen/övergångstället. Vidare står det i VGU råd att 
passagedelen bör ha ett från körbanan avvikande ytskikt för att tydliggöra gångpassagen. 
Rekommendationerna som VGU ger kring ytskiktet är att man helst ska försöka använda 
motsvarande ytskiktsmaterial som gångytans anslutning mot körbanan.  

VGU i tätort är ett specifikt dokument som är avsedd att användas som stöd vid utformning av 
gator i tätort. Den utgår från de råd och riktlinjer som formulerats för utformning av tätorters 
trafiksystem i handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST), samt de krav och råd om mått 
för de olika trafikelementen som finns i Trafikverkets skrift Vägars och gators utformning 
(VGU) från 2015.  
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3.4 Örnsköldsvik kommun krav vid gångpassage 
Örnsköldsvik kommun ligger i mellersta Norrland, cirka tio mil söder om Umeå. 
Invånarantalet i kommunen är 55 576 och andelen som bor i centralorten Örnsköldsvik uppgår 
till 28 991 (SCB, 2016). Örnsköldsvik identifieras av att vara en kuststad med en stor skärgård 
mitt i höga kusten. Just att staden ligger i höga kusten, där det är höga berg och djupa dalar 
innebär vissa svårigheter med att planera staden så den är tillgänglig för alla.  

Örnsköldsvik kommun ställer krav på nybyggnationer och befintlig infrastruktur att den ska 
vara tillgänglig för så många som möjligt. För att uppnå denna vision följer Örnsköldsvik 
kommun VGU, HIN och ALM. HIN är en skrift som Boverket har upprättat och behandlar 
hur publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga samt allmänna råd om 
avhjälpande av hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. 
HIN innebär enkelt avhjälpta hinder. (BFS 2013:9, HIN-2)  

ALM är föreskrifter från boverket som behandlar allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser. 

Örnsköldsviks kommun har en standardisering på utformandet av gångpassager, enligt Erika 
Nordin, tillgänglighetsstrateg i Örnsköldsvik. Vid obevakade övergångar anläggs det en 6 cm 
taktil kant för att personer med nedsatt synförmåga ska kunna identifiera att det är en 
övergång samt en väg som ska passeras. För att rörelsehindrade personer ska kunna använda 
sig av övergången utformar man passagen så att det finns en meter brett 0 cm nivåskillnad. 
Kraven som ställs på utformandet av en gångpassage är förutom 6 cm taktil kant och 0 cm 
kantsten är att det ska finnas ett ledstråk fram till övergången.  

 

Figur 4 Gångpassage innan och efter ombyggnation (Google Earth) 

Figur 5 är ett exempel på förbättring av en gångpassage i Örnsköldsvik. Innan 
ombyggnationen saknades taktila plattor vid gångpassagen och övergångsstället samt att det 
är nu målat väjningsplikt för trafikanter som ska ut på huvudleden, detta för att förbättra 
säkerheten och tydliggöra för trafikanter. På bilden till höger syns det tydligt att man följt de 
krav som kommunen har. Tydliga kontraster bildas när de taktila plattorna läggs mot den 
nyasfalterade gångvägen. Ett ledstråk fram till gångpassagen har också anlags samt 
övergångsmarkeringar i vägen har målats, detta för att göra övergången säkrare men även för 
att göra övergången ännu tydligare med kontraster. Övergångstället på bilden leder till ett 
gångstråk ner mot Örnsköldsviks resecentrum. Det är extra viktigt att detta gångstråk är 
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utformat så det är tillgängligt för alla, eftersom ett stort flöde med personer går ner mot 
resecentrumet dagligen. Denna ombyggnation av gångpassagen gjordes i samband med att 
resecentrumet byggdes 2010.  

Myndigheten för delaktighet följer varje år upp hur kommuner och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet och delaktighet. Syftet med deras 
undersökning är att ge en bild hur arbetet med ett tillgängligare samhälle bedrivs på lokal 
nivå. (MDF, 2016)  

Uppföljningen är ett verktyg för kommunerna där de kan jämföra sig med liknande kommuner 
samt följa sitt eget tillgänglighetsarbete. Undersökningen innefattar arbetsmarknad, idrott, 
kultur, utbildning, transport och fysisk tillgänglighet. Det är främst den fysiska 
tillgängligheten som är intressant för denna rapport att studera och jämföra mellan 
kommunerna.  

Örnsköldsviks kommun hamnar på plats 124 av Sveriges 290 kommuner i kategorin fysisk 
tillgänglighet. Andelen av maxpoäng 2016 fick Örnsköldsviks kommun 44 %. Indikationerna 
bygger på frågor i enkäten och poängsätts från 0-3 poäng.   

3.5 Umeå kommun krav vid gångpassage 
Umeå är Västerbottens läns residensstad och ligger beläget invid Umeälven cirka 15 
kilometer från Bottenhavets kust. Umeå benämns oftast som björkarnas stad på grund av den 
stora mängden björkar som har planterats efter den stora stadsbranden 1888. En stor del av 
året är präglad av snö, mörker och kyla. För att öka tillgängligheten i staden kräver det att 
man har detta i åtanke vid stadsplaneringen. Befolkningsmängden i Umeå kommun uppgår till 
121 271 och i centralorten är invånarantalet 79 594 (SCB, 2010).  

Umeå kommun har upprättat en teknisk handbok för flera tekniska områden som kommunen 
är ansvariga för. I denna handbok finns det upprättat konkreta typritningar över olika 
utformningar på övergångställen och gångpassager, se bilaga 3 och 4 där utformningen på 
gångpassager är tydlig och överblickbar. Umeå kommun ställer krav på att gångpassagerna 
följer dessa typritningar men har även listat allmänna krav och några vanligt förekommande 
mått.  

Efter att fått tagit del av Umeå kommuns tekniska handbok är dessa krav de mest centrala i 
utformningen för en gångpassage/övergångställe i Umeå: 

Gångpassage för synskadade placeras längst bort från korsningens radie, dessa kompletteras 
med sinusplattor och vita släta plattor. Umeå kommun ställer krav på att de ska finnas vid 
varje övergångställe med en totalbredd på 1,05 m. De sinusplattor som anläggs får inte korsa 
en cykelbana. (Bergström, F. (2016) 

Ett övergångställe med cykelpassage ska vara minst 4,65 m brett. Cykelbanan ska då vara 2,6 
m och gångbanan 2,05 m. (Bergström, F. (2016) 
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Umeå kommun bedriver nu en utredning kring utformandet av cykelpassager som före den 1 
september 2014 benämndes cykelöverfarter. Den nya typen av cykelöverfart är ett slags 
övergångsställe för cyklister där bilförarna har väjningsplikt mot cyklister, se figur 5.  

 

Figur 5 Cykelpassage vägmålning 

Farthinder i form av förhöjda övergångställen/gångpassager med eller utan cykelpassage ska 
enligt Umeå kommun utformas så de är 10 cm höga. Påfartsrampen för biltrafik ska vara 
minst 6% och högst 8% förhållandevis till gatans lutning. Vid en gångpassage där en refug 
skiljer körbanorna kan nerfartsrampen ha en flackare lutning. (Bergström, F. (2016) 

 

Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid dimensionering av rampen vid ett 
övergångställe/gångpassage är bland annat trafikmängder, andel tung trafik, korsande 
huvudcykelstråk och geotekniska förutsättningar enligt Frida Bergström på Umeå kommun.  

 

3.6 Stockholmsvarianten av gångpassage 
Stockholm stad har utarbetat en modell vid utformandet av en gångpassage. Denna modell är 
utformad så att den ska passa för både synskadade och rörelsehindrade personer. Passagen ska 
vara utrustad med en ramp som är en meter med nollad kantstenshöjd. Detta möjliggör 
övergång för personer med rullstol. Resterande del av passagen ska ha en kantstenshöjd på 
fem centimeter för att synskadade ska känna var passagen börjar och slutar. Trottoaren vid 
övergångsstället ska ha en visuell och taktil ledning fram till passagen. Det ska också finnas 
en tydlig vit bård vid kantstenen, se figur 6. Denna modell har i åtanke både de som är 
synskadade men även de med rörelsehinder.  
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Figur 6 Gångpassage utformat enligt Stockholmsmodellen trottoarer  >3m respektive <3m. (Gatu- och 
fastighetskontoret Stockholm, 2001) 

Passager över allmän väg måste också vara utformade så att alla ska kunna ta sig över säkert 
och underlätta/möjliggöra passage. Även dessa passager utformas med ramp för att 
möjliggöra att personer med rollator och rullstol ska kunna passera, detta medför att 
trottoarkanten måste sänkas. För att personer med synskada inte ovetande ska gå ut i körbanan 
placeras nedsänkningen innanför förlängningen av huslivet eller annan gräns mot trottoaren (t 
ex gräskant). Nedsänkningen måste dock ligga inom 10 meter från korsningen, där det är 
förbjudet att parkera, för att undvika att bilar parkerar för passagen. Detta är visualiserat i 
figur 7. (Gatu- och fastighetskontoret Stockholm, 2001)  

 

Figur 7 Utformning då trottoaren är >3 samt <3 meter. (Gatu- och fastighetskontoret Stockholm, 2001) 

  

Höjden på kantstenarna är beroende av bredden på trottoaren. När trottoaren är smalare än 3 
meter ska kantstenshöjden vid rampen vara 3 centimeter. Vid en trottoar där bredden 
överstiger 3 meter utformas rampen på så sätt att den går ner till nollhöjd. Runt radien görs 
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kantstenen 5-7 centimeter hög och på andra sidan rampen anpassas höjden till befintlig 
kantstenshöjd (Gatu- och fastighetskontoret Stockholm, 2001).  

För att få full tillgänglighet på dessa gångpassager kan de kompletteras med pollare med 
pictogram för riktningsgivare, kupolplattor samt ledstråk fram till övergången. Pollare 
säkerställer att personer med synnedsättning också kan orientera sig fram till gångpassagen 
utan att stöta på problem. (Gatu- och fastighetskontoret Stockholm, 2001) 

Denna modell på utformningen av en gångpassage är en överenskommelse mellan De 
Handikappades Riksförbund (DHR) och Synskadades Riksförbund (SRF) vilket medför att 
det lagts tid på att väga för och nackdelar mellan olika utformningar beroende på 
funktionsnedsättning. Ett samarbete mellan dessa förbund ökar chansen till att utformningen 
på gångpassagen blir tillgänglig för alla. (Gatu- och fastighetskontoret Stockholm, 2001) 

4. Exempel på en bra utformad gångpassage 
Detta exempel anser jag som en bra utformad gångpassage, se figur 8. I detta exempel finns 
ett övergångställe därför att just denna väg är mycket trafikerad samt att en busshållplats finns 
lite längre ned på gatan.  

Det som gör denna gångpassage så bra är att det finns sinusplattor vid övergångstället för att 
markera att här börjar passagen. Det finns även ett ledstråk vilket är benämnt i denna ritning 
som BP2 detta går vinkelrät mot sinusplattorna som är benämnd BP3, detta står som en 
rekommendation i VGU att plattor ska placeras så man har ledstråket ner till passagen 
vinkelrätt mot korsningen. Precis vid sinusplattorna ligger en kantsten som är 6cm hög för att 
de med nedsatt syn ska kunna orientera sig. Mellan dessa sker en övergång mellan 6 cm och 
ner till nollnivå som benämns som KS0, detta för att rörelsehindrade personer ska kunna rulla 
över och förenkla för cyklister.  

Detta anser jag som ett gott exempel på en väl utformad gångpassage eftersom projektören 
har tagit hänsyn för personer med ett handikapp.   

Hade denna gata inte varit så trafikerade anser jag att det skulle räcka med en typ a 
upphöjning av körbanan och att man då kan plocka bort markeringarna i vägen för 
övergångställe, eftersom man i detta fall också har en refug som gör att bilister automatiskt 
sänker hastigheten och är mer uppmärksamma.   
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Figur 8 Bra exempel på en gångpassage, källa: Sweco 

5. Diskussion och slutsats 
En tillgänglig stad strävar alla kommuner efter oavsett geografiskt läge eller invånarantal. Att 
göra en stad tillgänglighetanpassad kräver kontinuerligt arbete med att förbättra den fysiska 
miljön kring gator och torg. Detta innebär att en kommun måste arbeta aktivt med att förbättra 
och göra åtgärder för att säkra tillgängligheten. Det rapporten har behandlat och visat är att 
skillnader finns mellan kommuner men övergripande är utformningen i princip likadan just på 
grund av det finns reglerat i så många regelverk hur en gångpassage ska utformas. Det som 
jag finner är intressant är hur genomtänkt en väl utformad gångpassage är. Det är mycket som 
man tar förgivet och inte riktigt tänker på när man går över en gångpassage, att gångpassagen 
är så pass handikappvänlig att de flesta kan ta sig över säkert.  

Jag tror att på senare tid har fler och fler kommuner inventerat och börjat uppmärksamma de 
som har ett handikapp och inte kan ta sig runt i samhället. Detta kan man märka tydligt genom 
att gamla gångpassager saknar ledstråk och sinusplattor. Det är viktigt att kommuner strävar 
efter så tillgänglig stad som möjligt, självklart finns det naturliga aspekter att en stad är 
mindre tillgänglig än andra till exempel topografi. Jag anser att Sverige och svenska 
kommuner har kommit långt i denna fråga om man jämför med till exempel sydeuropeiska 
länder där tillgängligheten vid gångpassager och gångbanor kan vara mycket begränsad. En 
trottoarkant kan vara flera decimeter hög i vissa fall, och oftast saknas det en ramp till 0-nivå.  

En full standardisering av utformandet på en gångpassage är svårt att ta fram anser jag. Det 
finns så många parametrar att ta hänsyn till i ett projekt så att helt gå efter en utarbetad 
standard ser jag som svårt.  Det finns redan mycket material och lagar som man som projektör 
måste förhålla sig till vid utformandet av en gångpassage. 
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Efter att ha studerat utformningen på gångpassager ser jag ett problem som kan uppkomma då 
man som kommun inte utformar gångpassager efter en utarbetad strategi. Detta problem kan 
vara att utformningen på gångpassager kan skilja sig och att det inte är estetiskt 
sammanhängande i staden. Detta kan också bero på att vissa gångpassager är äldre och att när 
de byggdes inte fanns de material och krav som finns nu vid nybyggnationer.  

Örnsköldsvik kommun arbetar nu för fullt ta fram en teknisk handbok för att förenkla arbetet 
vid framtagandet av en gångpassage.  Umeå kommun har redan en teknisk handbok med 
typritningar över gångpassager. Det var mycket enklare att få kontakt med Umeå kommun än 
med Örnsköldsviks kommun för att få vägledning och information om gångpassager. Detta 
kan kanske bero på att Umeå kommit längre i sitt arbete kring hur utformningen på deras 
gångpassager ska se ut.  

Då arbetsbelastningen dessa tider på året är relativt stor hos alla kommuner jag varit kontakt 
med har det inte blivit den dialog som jag i början hade som vision för projektet, att kunna 
diskutera har det inte funnits tid till. Ändå anser jag att jag har fått bra svar av Umeå samt 
Örnsköldsvik kommun.  

Slutsatsen jag kan dra efter detta arbete kring tillgänglighet och utformning av gångpassager 
är att man aldrig får sluta att arbeta aktivt med att förbättra tillgängligheten för de som är 
handikappade eller lider av någon funktionsnedsättning. En stad som är välplanerad och en 
kommun som arbetar dagligen med frågor som kan göra staden mer tillgänglig är en stad som 
jag anser är mer attraktiv för alla. Förhoppningen med detta projekt var i början att ta fram en 
lösning på en gångpassage som skulle kunna passa i alla situationer. Det rapporten resulterade 
i var att titta på möjliga utformningar som har varit lyckade, som till exempel 
stockholmsmodellen som är erkänt bra. Denna typ av modell tycker jag är den bästa av alla 
som jag studerat från diverse kommuner. Varken hos Örnsköldsvik kommun eller Umeå 
kommun har jag kunnat finna ett dokument där det tydligt och visualiserat går fram på det sätt 
som dokumentet Stockholm- en stad för alla gör.  

Jag anser mig ändå ha belyst det viktigaste man som projektör måste ta hänsyn till när man 
utformar en gångpassage. Detta examensarbete kan också vara en inspiration för andra 
kommuner för deras fortsatta arbete kring framtagandet av nya typritningar.  

Ett fortsatt arbete inom detta område skulle kunna vara att göra en undersökning hos de som 
har ett funktionshinder och ställa frågor till dem hur de anser gångpassagerna fungerar och om 
det finns något man skulle kunna göra annorlunda. En dialog med dem är viktigt att ha vid 
framtagandet av en ny modell på en gångpassage för att få en så användarvänlig gångpassage 
som möjligt.  

Efter att studerat ett flertal passager samt talat med folk i branschen anser jag att man ska 
fundera över dessa punkter vid anläggandet av en gångpassage/övergångsställe 

• Ta reda på hur mycket trafik som passerar vägen vid den utvalda punkten 
• Ta reda på vilka målpunkter det finns i området 
• Ta hänsyn till hur lång själva passagen över vägen beräknas vara, behövs en refug? 
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• Gör tydliga markeringar var passagen börjar och slutar, både visuellt och taktilt. 
• Utforma passagen med så god sikt som möjligt. 
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	  Aktiviteter:	   v.14	   v.15	   v.16	   v.17	   v.18	   v.19	   v.20	   v.21	   v.22	   v.23	   v.24	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  

Examensarbete	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Projektdirektiv	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fastställande	  projektdirektiv	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	  	  

Informationsinhämtning	  
tillgänglighet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Litteraturstudier	   	  	  
	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Intervju	  med	  Sweco/Ö-‐vik	  
kommun	   	   	  	  

	  	  
	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	  	  

Rapportskrivning	  exjobb	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Första	  utkast	  klart	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Ev.	  kompletteringsarbete	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Examensarbete	  klart	  för	  
godkännande	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Presentation	  på	  Sweco?	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Bilaga 2. Organisation 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Beställare 
Sweco 

 

Projektledare 
Joakim Nordin 

 

Handledare 
Kerstin Pousette 

 

Referensgrupp 
Sweco Civil 

 

Anna Robertsson 
Lillemor Ödmark 
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Bilaga 3. – Övergångställe utan refug  
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Bilaga 4 – Övergångställe med refug och cykelpassage 
 


