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X2 Rapport om  

TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 

 

Sammanfattning 

Målet om en tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, som antagits 

av Riksdagen, till år 2010 är inte nådd. Det innebär att parternas ansträngningar måste öka för 

att målet om en tillgänglig kollektivtrafik ska nås. Målet är dessutom inte en färdig produkt 

utan efterhand som ny kunskap och erfarenhet kommer fram innebär det att 

tillgänglighetsarbetet är en kontinuerlig process mot ökad användbarhet. 

Oberoende av alla andra insatser inom kollektivtrafiken ska arbetet med tillgänglighet vara 

aktuellt inom samtliga funktioner för att garantera hela-resan-perspektivet. Det tillhör de 

grundläggande kraven på trafiken och alla verksamhetsgrenar ska genomsyras av 

tillgänglighet. Fördubblingen når sitt mål genom att kollektivtrafiken är enkel och användbar. 

Detta kommer alla passagerarna till del. 

Tillgängligheten till det kollektiva trafiksystemet handlar om den demokratiska rätten att 

kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Till stöd för detta finns lagar, regler och 

riktlinjer. Det saknas reella sanktionsmöjligheter mot den eller de som inte arbetar för att öka 

tillgängligheten. 

Rapport om nuläget från parterna avrapporteras och där kan konstateras att arbetet har bedrivit 

med olika intensitet hos olika parter. Ingen har arbetat på ett sådant sätt att målet om den 

tillgängliga kollektivtrafiken har nåtts. 

Visionen är att alla ska kunna resa med den allmänna kollektiva trafiken.  

Värdegrunden för tillgänglighetsarbetet grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för 

människor med funktionsnedsättning. 

Syfte med föreliggande rapport är att lämna en lägesrapport över arbetet med tillgänglighet 

och i denna rapport slås fast att detta tillhör de basala funktionerna. Dessutom lämnas förslag 

på hur branschen ska gå vidare.  

Arbetet behandlar tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet i begreppet användbarhet för 

personer med funktionsnedsättning. 

I avgivna lägesrapporter från parterna kan man konstatera att arbetet med tillgänglighet inte 

nått ända fram mot målet, en process där tillgängligheten är en aktuell del av all verksamhet.  

Arbetet behöver intensifieras och en prioriterad del av detta bör vara såväl breda 

insiktsutbildningar som utbildningar för specialister. I det fortsatta arbetet med Fördubblingen 

bör särskild uppmärksamhet ägnas åt tillgängligheten och att detta genomsyrar all 

verksamhet. Resurser behöver avsättas för personal som kan verka inom området. 

Finansieringen av denna insats sker inom den ordinarie verksamheten. 



Uppföljning av verksamheten behöver ske kontinuerligt där parterna hart att redovisa vilka 

framsteg som görs. Metoder ska utvecklas för att kunna mäta tillgänglighet. Ansvaret för 

tillgängligheten och samordningen av verksamheterna bör vila på Svensk Kollektivtrafik. I 

det nya trafikförsörjningsprogrammet ska anges tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning 

av kollektivtrafiken med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. Vidare ska 

bytespunkter och linjer redovisas som är fullt tillgängliga för alla resenärer. Vad som avses 

med begreppet fullt tillgängligt för alla resenärer måste myndigheten definiera.  

 Uppdraget 

Uppdraget är att ta fram ett ”Branschgemensamt program Tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning”, redovisa konkreta förslag till hur branschens aktörer tillsammans med 

olika intressenter i samhället kan säkerställa tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer 

med funktionsnedsättning. Utgångspunkten för uppdraget ska vara gällande nationell och 

europeisk lagstiftning. Programmet kommer att stödja tillgängligheten och detta är något som 

måste arbetas med inom samtliga grupper som arbetar med kollektivtrafik. Synsättet ska vara 

hela-resan perspektivet, exvis ska information före resan, vägen till och från start- och 

målpunkt, fordon, mfl innebärande att alla delar av reskedjan är tillgänglig. Det innebär att de 

som arbetar med olika delar av det kollektiva trafiksystemet ska tänka i former av 

tillgänglighet. Arbetsgruppen ska stödja övriga gruppers arbete med framtagande av state-of-

the-art inom respektive delområde men ska på egen hand formulera en utbildningsplan och 

initiera den forskning och kunskapsuppbyggnad som behöver göras inom området. 

Ett branschprogram om tillgänglighet är nödvändigt för att skapa en samsyn hos parterna som 

arbetar med kollektivtrafik. Oavsett allt annat inom kollektivtrafiken har parterna att rätta sig 

efter FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning som är antagen 

av Sveriges Riksdag. 

Målet om en tillgänglig kollektivtrafik, som antagits av Riksdagen, till år 2010 är inte nådd. 

Det innebär att parterna ansträngningar måste öka för att detta mål skall nås vid ett senare 

tillfälle.  

Kunderna 

En funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga hos 

en person. Exempel är syn- eller hörselskada, olika typer av nedsatt rörelseförmåga, allergier 

samt nedsatt kognitiv förmåga. 

Begreppet funktionshinder syftar på den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen.  

Statistiska centralbyrån uppskattar att ca 20 procent av Sveriges befolkning har någon form av 

permanent funktionsnedsättning, där rörelsenedsättning och allergier tillhör de största 

grupperna. Sverige har ca 9 miljoner invånare vilket innebär att ca 1,8 miljoner av dessa har 

någon form av funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet för olika funktionsnedsättningar  



Parterna förstår mer om vad som är tillgängligt om de har kunskap om vad olika människor 

behöver. Det är viktigt att veta att män och kvinnor kan ha olika behov. 

Här är en beskrivning av tillgänglighet utifrån olika funktionsnedsättningar. 

Svårt att röra sig 

Personer som har svårt att röra sig måste själva kunna komma fram till byggnader och lokaler 

på ett säkert sätt. Golv och mark ska vara jämna och hårda. Ta bort höga trösklar, trappor, 

trånga gångar och tunga dörrar. Personer som har svårt att röra sig ska inte behöva ta en 

längre väg för att komma fram. Handtag, knappar och spakar ska vara lätta att nå och vara 

lätta att använda Det ska finnas räcken och ledstänger att hålla sig i.  

Rum och platser framför dörrar ska vara tillräckligt stora för en rullstol eller rollator.  

Toaletterna ska vara tillräckligt stora.  Bord, receptionsdiskar, skyltar och skärmar med 

information ska passa för personer som använder rullstol eller är korta. 

Dålig syn eller personer som är blinda 

Blinda personer och personer med synskador ska slippa skada sig när de går runt i 

terminaler/stationer och fordon. 

Det ska finnas ledstråk som de kan följa med käpp. Märken i starka färger som syns bra  

ska visa var trappsteg eller fönster är.  Knappar och spakar till hissar eller dörrar ska vara lätta 

att förstå och använda utan att se.  

 

Personer som är blinda kan behöva ledsagare, alltså en person som hjälper till med att hitta 

och komma fram i miljöer där personerna inte hittar.  

Information ska vara tillgänglig på olika sätt som passar synskadade personer. 

Webbsidor ska följa regler om att vara tillgängliga för personer med synskada. Man ska kunna 

läsa webbsidor med talsyntes.  

All information som andra kan se med ögonen måste också finnas på ett sådant sätt så att 

personer med synskada kan få samma information.  

Till exempel kan en syntolk berätta  

vad som visas på en film.  

Dålig hörsel, personer som är döva eller dövblinda 

Personer som har dålig hörsel eller är döva eller dövblinda måste kunna förstå vad andra 

människor säger och kunna märka om ett larm sätter igång.  



Rum måste fungera bra för personer som hör dåligt och ha tekniska apparater som hjälper 

dem att höra. Till exempel kan det finnas teleslinga som hjälper personer med hörapparat att 

höra vad andra säger.  

Information ska finnas att läsa eller förstå med teckenspråk och de som behöver ska kunna få 

en teckenspråkstolk.  Dövblinda ska kunna få information som teckenspråk i handen.  

Svårt att tänka och förstå 

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårt att hitta och svårt att komma 

ihåg. De kan ha svårt att förstå siffror och information.  

Personer med kognitiva svårigheter behöver kunna hitta och måste kunna vara i hus och rum 

utan att bli skadade.  

Information om hur man använder apparater eller till exempel hissar ska vara tydlig och 

enkel.  

Broschyrer och annan information ska vara kort och enkel, till exempel på lättläst svenska. 

Skyltar kan ha enkla bilder. 

En assistent kan finnas med på möten för att hjälpa till att förklara eller stoppa mötet om folk 

pratar för fort.  

 

Svårt att andas, allergier eller känslighet mot mat 

Personer som har svårt att andas, har astma eller allergier eller är känsliga mot viss mat 

måste kunna vara i fordon och terminaler utan att få allergiska problem. Luften måste vara 

ren. 

Det ska inte finnas ämnen eller växter som kan ge allergiska problem.  Städmaterial, parfym 

eller rök kan också ge allergiska problem.  

På kurser och möten ska människor med allergiska problem få veta vilken mat som ska 

serveras.  Det ska finnas mat som inte ger allergiska besvär.  

Sjukdomar i magen, tarmarna eller inkontinens 

Personer som har sjukdomar i magen, tarmarna eller har sjukdomen inkontinens måste lätt 

kunna gå på toaletten.  

De ska kunna sköta sina sjukdomar på toaletten. Myndigheten måste planera möten och 

kursdagar noga, hålla tiderna och ha pauser.  



Funktionsnedsättning som beror på psykiska funktionsnedsättningar 

En person med psykisk sjukdom kan ibland ha samma svårigheter som en person med 

kognitiv funktionsnedsättning. Ljud och ljus ska inte störa och det är viktigt med lugn och ro. 

Det ska finnas vilrum och en person ska kunna vara ensam ibland.  

Svårt att tala och problem med rösten 

Personer som har svårt att tala och har problem med rösten har svårt att prata med andra människor.  

De behöver andra sätt att prata, till exempel med stöd av Taltjänst, TeleTal eller av texttelefon.   

Personer som har svårt att tala och har problem med rösten ska kunna göra prov i skolan utan att 

behöva prata.  

Svårt att läsa och skriva 

Människor som har svårt att läsa och skriva kan behöva information på talkassett eller Daisy-

talbok.  

Information ska också finnas för att läsa med talsyntes er ska vara lätta att läsa och förstå.  

Personer som har svårt att läsa och skriva ska kunna göra prov i skolor på annat sätt än att 

skriva, er ha längre tid på sig De ska kunna få sina skolböcker inlästa på till exempel Daisy-

talbok.  

Andra funktionsnedsättningar 

Det finns personer med andra funktionsnedsättningar som kan behöva hus, rum och information på 

andra sätt. 

Det kan vara personer, som är känsliga för att skada sig, till exempel personer som har sjukdomarna 

epilepsi eller blödarsjuka.  

En del personer kan vara känsliga för värme eller kyla.  

En del personer med särskilda sjukdomar använder syrgastuber eller dialysapparat. De kan behöva ett 

extra rum för sina apparater. 

En del personer är mycket känsliga för elektricitet och ska slippa vara där det finns elektriska 

apparater. De måste få information på papper istället för i datorer. 

En del personer behöver mat eller medicin på bestämda tider. Då måste möten och utbildningsdagar 

hålla tiderna och ha pauser på bestämda tider.  

Nuläge 

Lagar, regler och riktlinjer 



Tillgängligheten till det kollektiva trafiksystemet handlar om den demokratiska rätten att 

kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Till stöd för detta finns lagar, regler och 

riktlinjer. 

FN – konventionen 

En FN-konvention finns om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

EU direktiv om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende funktionsnedsatta i 

järnvägssystemet, 2008/164/EG 

Syftet med detta direktiv är att öka tillgängligheten till järnvägsresor för personer med 

funktionsnedsättning. Direktivet ställer krav på infrastruktur och fordon. 

EU:s förordning avseende rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, Nr 1371/2007 

Tågresenärernas rättigheter omfattar rätt till information om tjänsten före och under resan. 

Personer med funktionsnedsättning bör ha samma möjlighet att resa med tåg som andra 

medborgare. 

EU:s förordning avseende passagerares rättigheter vid busstransport 

Personer med funktionsnedsättning bör ha samma möjligheter att resa med buss som andra 

medborgare har. Utformning av nya terminaler bör sträva efter att ta hänsyn till de behov som 

personer med funktionsnedsättning har. Personal aktiva i branschen bör få lämplig utbildning 

och då denna utbildning planeras och/eller genomförs bör organisationer som företräder 

personer med funktionsnedsättning konsulteras. All väsentlig information ska kunna lämnas 

på alternativa sätt. 

Nya kollektivtrafiklagstiftningen 

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska anges tidsbestämda mål och åtgärder för 

anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. 

Vidare ska bytespunkter och linjer som är fullt tillgängliga för alla resenärer anges. I detta 

sammanhang behöver myndigheterna klart definiera vad som avses med fullt tillgänglig för 

alla resenärer. 

Nationell handlingsplan 

År 2000 antog den svenska riksdagen en handlingsplan för handikappolitiken. Ett av målen i 

denna plan är att samhället utformas så att personer med funktionsnedsättning blir fullt 

delaktiga i samhällslivet. För att nå detta behöver insatserna fokuseras på: 

 Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer 

 Att skapa ett tillgängligt samhälle 

 Att förbättra bemötande 

I denna handlingsplan finns målet om att kollektivtrafiken bör vara tillgänglig till år 2010. 



Boverkets föreskrifter, HIN och ALM 

I plan- och bygglagen finns tydliga krav på tillgänglighet som skall ställas vid färdigställande 

och ändringar av allmänna platser.    

Målsättningen var att enkelt avhjälpta hinder skulle vara undanröjda till senast år 2010. 

Språklagen 

Språklagen säger att språket skall vara vårdat, enkelt och tydligt. Även den grafiska 

utformningen skall vara tydlig. 

Bussdirektivet 2001/85/EG och Buss 2010 

I bussdirektivet anges krav på bussars kaross och inredning. Buss 2010 är en avtalsbilaga vad 

gäller fordonskrav. 

Riktlinjer 

Några THM har utarbetat sina egna riktlinjer för hur man skall arbeta med tillgänglighet. 

Likaså finns anvisningar för gators och vägars geometriska utformning hos Trafikverket. Man 

kan konstatera att dessa riktlinjer behöver standardiseras och samverkan behöver ske så att vi 

får en enhetlig utformning i landet och på sikt även internationellt. 

Trafikhuvudmännen 

För att beskriva nuläget har bla en inventering genomförts över hur läget ser ut hos 

Trafikhuvudmännen. Vectura har på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik gjort en genomgång 

av hur tillgänglig kollektivtrafiken är i Sverige idag och hur man har för avsikt att arbeta 

vidare för att ytterligare förbättra tillgängligheten och användbarheten. Uppgifter har samlats 

in avseende tillgängligheten i den fysiska miljön (fordon, hållplatser, stationer, mm) men 

också kring hur trafikhuvudmännen arbetar med tillgänglighet på andra sätt, t ex genom 

utbildning av personal, resträningsprogram för resenärer samt trafikering, information och 

samarbete. 

Allmänt  

17 av trafikhuvudmännen har formulerat ett svar på vad ”tillgänglighet” innebär i deras 

verksamhet. I enkäten gavs ingen definition av tillgänglighet utan det var upp till var och en 

att tolka vad som avses. Detta kan innebära problem då denna egna definition sätter 

standarden för tillgänglighet och användbarhet i praktiken. 

Många svarar att det innebär att trafiken ska vara användbar för alla. En trafikhuvudman 

uttrycker det som ”att all trafik ska vara tillgänglig för alla oavsett eventuella 

funktionshinder”. En annan trafikhuvudman uttrycker det som att kollektivtrafiken ska vara 

”användbar för personer med funktionsnedsättning utifrån ett hela resan perspektiv” och 

ytterligare en svarar att ”minst 90% av personer med funktionshinder ska kunna resa med den 

allmänna kollektivtrafiken”. 

Majoriteten av trafikhuvudmännen (14 stycken) har någon form av tillgänglighetsplan samt 

handikappråd eller liknande (17 stycken). Planen för tillgänglighet är ofta inkluderad i andra 



dokument så som t ex infrastrukturplanen, trafikförsörjningsplanen eller något kommunalt 

tillgänglighetsdokument. Några trafikhuvudmän har egna gedigna handlingsprogram. Någon 

trafikhuvudman svarar att de inte har någon tillgänglighetsplan, eftersom de redan är klara 

med tillgänglighetsarbete i och med att de har tillgängliga fordon.  

Handikapprådets utformning ser olika ut bland trafikhuvudmännen. Medan någon arbetar med 

handikappfrågor genom fokusgrupper eller egna handikappråd där olika 

handikapporganisationer är representerade, använder sig andra av Trafikverkets 

tillgänglighetsråd eller det råd som finns i en del kommuner.   

Samtliga trafikhuvudmän har en framarbetad policy/vision och har fortsatta planer för arbetet 

inom tillgänglighetsområdet. Ett exempel på en policy/vision är att ”kollektivtrafiken ska 

utvecklas och anpassa för fler resenärer, även för resenärer med funktionshinder”. En annan 

lyder ”Alla ska kunna resa dit de vill med hjälp av kollektivtrafiken. Resmöjligheten får inte 

vara det som hindrar någon från att bo kvar i sitt hem eller delta i olika aktiviteter” och 

ytterligare en ”Alla som själva eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till och från hållplats 

skall kunna resa med UL. Resan får inte vara den länk som brister”. 

När det gäller det fortsatta arbetet så handlar det t ex om att kontinuerligt arbeta med 

anpassning av den fysiska miljön, informationssystem och ledsagning mm. En 

trafikhuvudman svarar att det är en viktig del i kommande upphandlingar och en annan säger 

att man ständigt arbetar med åtgärder i fordon, på hållplats och med personal. För en annan 

trafikhuvudman handlar det om att ta fram en sökmotor så man kan se vilka hållplatser som är 

tillgängliga.  

En specifik person som är ansvarig för tillgänglighetsfrågor saknas hos 6 utav de 23 

trafikhuvudmän som svarat på frågorna. Bland de som inte har någon uttalad person så svarar 

man att tillgänglighetsfrågan ska beaktas av varje medarbetare i den dagliga verksamheten. 22 

av 23 svarar att tillgänglighetsfrågorna tas upp i ledningsgruppen. För vissa är det inte en fast 

punkt, men tillgänglighetsfrågor diskuteras när de kommer upp. Några trafikhuvudmän svarar 

också att det är en fråga som tas upp i styrelsen. 

Trafikverket 

Trafikverket driver samverkansarbete med olika aktörer inom transportsektorn genom både 

det nationella Tillgänglighetsrådet men också via regionala råd. 

  

Trafikverket (Vägverket) har tidigare bedrivit insiktsutbildning i Handikappförståelse både 

internt och externt. En webb-baserad insiktsutbildning  beträffande tillgänglighetsperspektivet 

i transportsystemet har tagits fram dels för verkets egen personal men som också ska kunna 

erbjudas personer utanför verket.  

  

I slutrapporteringen av KollFramåt uppdraget (2007) står 2020 som målår för arbetet med ett 

trafikslagsövergripande nationellt prioriterat nät. I regeringsuppdrag 2009 beträffande status 

redovisning av nätets första etapp samt kvarvarande arbete tom 2010 gjordes en justering 

tidsmässigt för det fortsatta arbetet kring det prioriterade nätet. Det fortsatta arbetet med 

nätets utveckling beskrivs mer i trafikverkens gemensamma redovisning av Nationell Plan för 

transportsystemet under perioden 2010-2021, bilaga 7. 

  

I nätet första etapp har utpekade båtbryggor och terminaler åtgärdats, likaså är de flygplatser 

som ingick i etappen klara. Inom flyget hanteras en stor del av användbarheten på flygplatser 



genom stöd av service-/resurspersonal. På vägsidan låg det första etappansvaret till största del 

på hållplatser längs statligt ansvar. Vid utgången av 2010 summerades att Trafikverket 

åtgärdat dessa utpekade hållplatser med endast något enstaka undantag. Undantaget kan vara 

att busshållplatsen ingår i en större planering och tidsatt efter 2010. Utifrån ett kostnad-/nytta 

perspektiv är åtgärden då inte maximal om den senare ingår i en större helhet efter 2010.  För 

spårsidan har 38 stationer färdigställts till 2010. Dessutom kommer ytterligare 2 stationer att 

inkluderas under 2011, som försenats men ingår i etapp 1.  

  

Etapp 2 från 2011 till 2015 som är föreslaget etappår är fokus fortsatt på spår och väg sidan. 

Nätet förtätas och kompletteras. Sista etappen 2016-2021 innebär en större finmaskighet i 

nätet.  
  

Trafikverket arbetar även med att ta fram råd och riktlinjer för utformning av vägar, gator, 

bytespunkter samt drift och underhåll. Medverkar i EU´s revidering av TSD. Arbetar för en 

tolkning och implementering av nya nationella krav av TSD i egna regelverk och riktlinjer 

samt för att standardisera fysiska åtgärder. 
  

Som infrastrukturhållare genomför Trafikverket ombyggnads- och nybyggnadsåtgärder i den 

statliga infrastrukturen.   

 

Tågoperatörerna 

 

Tågoperatörernas arbete inom området tillgänglighet koncentreras till engagemang inom 

Trafikverkets Nationella Tillgänglighetsråd. I övrigt hänvisas till aktuella TSD. 

  

Bussbranschens Riksförbund 

Förutom att BR är med i Trafikverkets tillgänglighetsråd, bedrivs tillgänglighetsfrågorna 

främst genom det branschgemensamma upphandlingsdokumentet Buss 2010. Dokumentet 

utgör en avtalsbilaga till de branschgemensamma modellavtalen och är när den används fullt 

ut, utan tillägg ett kostnadseffektivt verktyg för att få busstrafik med höga tillgänglighetskrav 

som passar alla resenärer. Bland annat har höjd tagits för att klara EU:s förordning om 

passagerarrättigheter för bussresenärer, 181/2011/EU som träder ikraft 2013-03-01. 

Buss 2010 adderar funktionella krav, ur ett resenärsperspektiv utöver vad som anges i 

Bussdirektivet, 2001/85/EG samt UN-ECE Reglemente 107. Arbetet bedrivs i 

fördubblingsprojektet och ingående parter är BR, Svensk Kollektivtrafik, medlemmar från 

båda sidor samt Scania och Volvo. 

Användandet av Buss 2010 i upphandlingar, utan egna detaljkrav är mindre bra. Under 2010 

användes dokumentet enbart vid 23 procent av upphandlingarna. I övriga adderades ett eller 

flera detaljkrav som med varierande mått fördyrar busstrafiken, både vid inköp och vid byta 

till annat avtalsområde. 

Taxiförbundet  

Taxiförbundet har motsvarande dokument avseende utformning av tillgängliga specialfordon. 

Detta dokument tyngs dock av alltför många detaljregleringar och bör bearbetas så att mer 

funktionskrav ställs på aktuella fordon.  



SKL 

Inga uppgifter har erhållits från SKL. 

Vision 

Alla ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. När branschaktörerna planerar och 

upphandlar kollektivtrafiksystem och övriga tjänster som är kopplade därtill skall det hela 

tiden göras enklare och bättre för personer med funktionsnedsättningar. Det kollektiva 

trafiksystemet ska hela tiden göras mer användbart. Utgångspunkten är att de åtgärder som 

idag kallas anpassningar ska vara norm och standard. 

För aktörerna innebär detta att 

 skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet inom kollektivtrafiken för personer 

med funktionsnedsättning 

 arbeta för att undandröja hinder att använda det kollektiva trafiksystemet för personer 

med funktionsnedsättning 

 ställa krav på tillgänglighet och användbarhet vid all planering och upphandling av 

kollektivtrafik  

 stimulera alla berörda aktörer att beakta behovet av tillgänglighet och användbarhet 

för personer med funktionsnedsättning  

 samråda med berörda organisationer som en naturlig del i det ordinarie arbetet 

 informera och utbilda all personal i tillgänglighetsfrågor och bemötande för 

funktionsnedsatta så att all personal motiveras och engageras i dessa frågor i det 

dagliga arbetet 

Arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet skall bedrivas som en 

integrerad del av verksamheten och ha sin utgångspunkt i hela – resan. Varje aktör har ansvar 

för att tillgänglighetsfrågorna beaktas i verksamheten och skall arbeta för att alla får en ökad 

medvetenhet om personer med funktionsnedsättningar, om deras rättigheter, behov, 

möjligheter och om vad varje aktör kan och ska bidra med. Varje aktör har dessutom ansvar 

för hur den egna verksamheten påverkar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning 

kan använda kollektivtrafiken. 

Tillgänglighet och användbarhet är ett krav inom hela resan. Samtliga parter har att arbeta för 

en god tillgänglighet då detta är överordnat målet om fördubblingen. Beslut är fattade av 

parterna om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Då kollektivtrafiken går mot en 

fördubbling ska detta dessutom ske genom att den blir tillgänglig. De åtgärder som är 

nödvändiga för vissa resenärer är aldrig till nackdel för andra. En ökad tillgänglighet kommer 

att bidra till ett ökat resande genom att systemen blir enkla och logiska samt att resan i sig 

upplevs som bekväm och trygg. 



Kollektivtrafiken skall vara till för alla. Människor ska kunna leva sina liv självständigt utan 

hinder som begränsar. Resor är en stor och viktig del av det vardagliga livet och 

kollektivtrafiken skall vara ett naturligt val vid resor. Detta gäller även personer med någon 

form av funktionsnedsättning. Området om tillgänglighet skall vara ett prioriterat 

arbetsområde.   

Värdegrund 

Värdegrunden för tillgänglighetsprogrammet har sitt ursprung i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är antagen av Sveriges 

riksdag. 

En stat som har antagit konventionen ansvarar för att rättigheterna förverkligas på alla 

samhällsnivåer, nationellt, i regioner och landsting och i landets alla kommuner. 

Konventionen kan användas som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att människor 

med funktionsnedsättningar ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda. 

Mänskliga rättigheter är en minimistandard för vilka rättigheter som gäller alla. De bygger på 

följande grundläggande principer: 

 En stat som har antagit konventionen har också ansvar för att rättigheterna 

förverkligas 

 Alla människor är lika i värde och rättigheter 

 Rättigheterna gäller alla människor 

 De mänskliga rättigheterna är universella 

 De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra 

I rättighetsartiklarna går man metodiskt igenom olika områden. Artikel 9 handlar om 

tillgänglighet och som är en grundläggande faktor för att alla rättigheter ska kunna bli 

verklighet.  

För att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt ut kunna 

delta på livets alla områden ska staterna se till att samhället blir tillgängligt. Det handlar bland 

annat om den fysiska miljön, transporter, information, kommunikation, IT och tjänster.   

Syfte, avgränsningar och mål 

Syftet med rapporten är att se över vad som behöver göras för att målet om en tillgänglig 

kollektivtrafik skall nås. 

Arbetet avgränsas till att gälla tillgänglighet i bemärkelsen användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning. Rapporten behandlar den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst och 

sjukresor behandlas ej. 



Målet är att kollektivtrafiken ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för 

personer med funktionsnedsättning. Det innebär att kollektivtrafiksystemet ska anpassas för 

att vara alltmer användbart så att resenärer aktivt väljer denna resform före andra. Och den 

personliga servicen är extra viktig för personer med funktionsnedsättning. Tekniska 

hjälpmedel och annan teknik är av godo för alla men en nödvändighet för den med 

funktionsnedsättning. Tekniken kan dock ej ersätta helt den man kan få via personlig service 

som i många fall kan ersätta bristande teknik.  

Målet är att samtliga verksamma inom kollektivtrafiken skall beakta tillgängligheten i sitt 

dagliga arbete. En ökad tillgänglighet bidrar till en mer attraktiv och användbar 

kollektivtrafik. 

Målet är att erbjuda tillgängliga resor till den som idag väljer bilen eller har färdtjänst. 

Samtidigt ska den åldrande befolkningen som idag använder det allmänna kollektiva 

trafiksystemet kunna vara kvar i detta trafiksystem.  

Aktiviteter 

Hela-resan-perspektivet anger de olika aktiviteter som gäller för en resa, från dörr till dörr. 

Inom området tillgänglighet gäller detta att hela-resan är användbar för personer med 

funktionsnedsättning. Resan ska vara enkel för alla resenärer att planera och genomföra samt 

eventuellt kunna reklamera i efterhand. Resan ska vara trygg, säker och bekväm. I arbetet med 

”Branschprogram för tillgänglighet” deltar samtliga parter som har ansvar för någon del av 

hela-resan och det innebär att alla delar kommer med.  

I det följande görs en genomgång av vad som behöver beaktas för att hela-resan ska upplevas 

som tillgänglig. Genomgången ska ses som exempel på vad som behöver beaktas och ska i 

fortsättningen uppdateras av respektive ansvarig grupp för delmomentet. Grupperna som aves 

är de som arbetar med fordonens utformning, infrastruktur i form av gångvägar och 

hållplatser och stationer, biljettsystem, utbildning, trygghet och säkerhet, mfl. Samtliga ska ta 

sitt delansvar för att tillgänglighet och användbarhet ska beaktas inom sitt respektive område. 

Information före resan 

Det ska vara möjligt för alla resenärer att kunna planera sin resa genom de verktyg som 

redovisar det kollektiva trafiksystemets utbud. 

Information under resan 

Till/från hållplats/station 

Möjlighet ska finnas att ta sig fram i det prioriterade nätet. I arbetet med tillgängligheten ska 

den sammanlagda resenärsnyttan beaktas vid förslag till åtgärder. 

Fordon 

Fordonen i det kollektiva trafiksystemet ska vara tillgängliga. Funktionskrav ska ställas på 

fordonen istället för detaljregleringar. 



Ombord på fordon 

Ombord på fordonen ska man lätt kunna orientera sig såväl i fordonet som var fordonet 

befinner sig i linjenätet/trafiksystemet. 

Service efter resan 

Alla resenärer ska kunna framföra sina synpunkter och erhålla erforderlig service efter det att 

resan är genomförd. 

Organisation  

Delprojektet är organiserat i en arbets- och en referensgrupp. Arbetsgruppen har behandlat 

föreliggande rapport i samband med ett möte på Svensk Kollektivtrafik den 24 januari. 

Rapporten kommer att presenteras för referensgruppen vid sitt möte den 23 februari. 

Eventuella inkomna synpunkter kommer att arbetas in. 

Arbetsgruppen består av 

Sara Malm, Stockholm (SKL) 

Lennart Hamnered, Taxiförbundet 

Liza Jakobsson, Trafikverket 

Lars Annerberg, Bussbranschens Riksförbund 

Thomas Wilhelm, Samtrafiken (Tågoperatörerna) 

Referensgruppen består av  

Trafikverkets nationella tillgänglighetsråd 

Ekonomi/finansiering/fortsatt organisation 

Arbetet behöver intensifieras och en prioriterad del av detta bör vara såväl breda 

insiktsutbildningar som utbildningar för specialister. Dessa utbildningar ska tas fram i 

samarbete med organisationer för personer med funktionsnedsättning.  

I det fortsatta dagliga arbetet hos parterna bör särskild uppmärksamhet ägnas åt 

tillgängligheten och att detta då bör genomsyra all verksamhet. Resurser behöver avsättas för 

personal som kan verka inom området så att målet om en enkel, användbar och tillgänglig 

kollektivtrafik kan nås. Finansieringen av denna insats bör ske inom den ordinarie 

verksamheten då detta är en del av kollektivtrafiken som redan är beslutad att genomföras.  

Inom det fortsatta tillgänglighetsarbetet ska Svensk Kollektivtrafik vara projektägare. Parterna 

fortsätter sin samverkan inom projektet och ser till att ansvarig för tillgängligheten utses och 

detta blir verklighet inom samtliga grupper och att tillgängligheten blir en naturlig del av det 

fortsatta arbetet.  



Arbetet behöver också kompletteras med utbildningsinsatser inom Kunskapslyftet och bör 

vara såväl breda insiktsutbildningar som utbildningar för specialister. 

Uppföljning 

Uppföljning av verksamheten behöver ske kontinuerligt där parterna har att redovisa vilka 

framsteg som görs. Standardiserade mätningar behöver utvecklas och genomföras hos 

parterna. Även metoder behöver utvecklas för att kunna mäta tillgänglighet. Generellt behöver 

det finnas ansvar för tillgänglighet och detta projektansvar behöver vara sysselsatt med dessa 

frågor för påverkan och stöd till samtliga övriga grupper. Arbetet ska bedrivas i samarbete 

med organisationer för personer med funktionsnedsättning. Samt insatser behöver göras för 

den metodutveckling som erfordras för uppföljning och kontroll av tillgängligheten och 

användbarheten. Tillgänglighet och användbarhet är sedan länge beslutad och målet om att det 

ska uppnås inom kollektivtrafiken kvarstår.  

Efter hand som de nya trafikförsörjningsprogrammen upprättas kommer man där kunna följa 

de tidsbestämda mål och åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna gör för 

anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till personer med funktionsnedsättning. Här anges 

också linjer och bytespunkter som är fullt tillgängliga för alla resenärer. 

Redovisningen i trafikförsörjningsprogrammen kommer att ställa nya krav på hur 

tillgängligheten redovisas. Tidigare har redovisats hur många exempelvis bussar är utrustade 

med lågt golv, ramp och eller hiss. I det fortsatta arbetet ska istället linjer där dessa bussar 

används redovisas. 

Goda exempel 

Inom ramen för 7:e ramprogrammet genomfördes en genomgång inom Europa av goda 

exempel. Dessa finns publicerade i denna rapport. 

 

Nya goda exempel publiceras kontinuerligt inom projektet om tillgänglighet som hanteras av 

Svensk Kollektivtrafik på dess hemsida. 



Bland goda exempel måste ju också nämnas att i det avreglerade Storbritannien är många 

busslinjer fullt tillgängliga. Och som ytterligare gott exempel nämns USA där man har som 

utgångspunkt ADA 84. Ett fullt tillgängligt samhälle genomsyrar all verksamhet. 

Fortsatt arbete  

Projektgruppen för tillgänglighet föreslås kvarstå och att den fortsätter inom 

partnersamverkan. Styrgruppen har att utse projektledare som ansvarar för att projektet drivs 

vidare och ser till att verkliga åtgärder nu vidtages. I och med den nya lagstiftningen erfordras 

nya insatser och mycket inom området tillgänglighet behöver få entydiga definitioner och 

tillämpningar. Genomförandet av full tillgänglighet för alla resenärer kommer att kräva stora 

insatser och ett mycket stort engagemang.   

 

 


