






Värmebölja 2018 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

 Torsdag 27 september 2018 







Klimatanpassningsplan 
  



Sommarens stora händelser 



Uppsala jämförelse mellan 2017 och 2018 

Foto: Rymdstyrelsen/Google/Esa 



Förändring av sommarens medeltemperatur i 
Västmanlands län* 

* Scenario RCP8,5 

Beräknad förändring av sommarens medeltemperatur (°C) för 
perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000. 

Diagrammet visar beräknad förändring av sommarens 
medeltemperatur (°C) i Västmanlands län under åren 1961-2100 
jämfört med den normala (medelvärdet för 1961-1990). 



Skogsbränder  

Älvdalen (Trängslets skjutfält)  

Ljusdals 

 





Lärdomar/ behov av åtgärder  

• Extremväder hotar livsmedelsförsörjningen 

• Klimatanpassningsarbete 

• Befintliga kylanläggningarna klarar inte framtidens klimat 

• Kyllösningar för fler typer av objekt ex skolor och förskolor?  

• Planering för en varmare stad 

• Jordbrukets vattenförsörjning 

• ”Styrfjärrkyla” och kapacitet/robusthet  

• Nationell strategi för att förbygga och hantera skogsbränder 

• Räddningstjänstutredningen. Kluster av stora räddningscentraler.  

• Nationella professionella insatsteam  

• MSB måste ha mandat att kunna prioritera resursfördelningen. 

• Genomförande! Konkreta förmågor som går att ta på.  
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Tack för er uppmärksamhet 
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FYSISKA DIGITALA 

1 648 000 
besök på ett år 

Alltid 
bästa 
möjliga 
möte 

1 353 
sidor 25 september 2018 

4,34 miljoner 
visade sidor 

71,4% 
av besöken passerar 
aldrig startsidan 

UPPLEVELSER 

Nästan 60% 
Googlar sig in på webbplatsen 

1:a plats 
Web Service Award – Bästa 
förbättrare (2016) 

1:a plats 
Bland landets kommuner i 
SKL:s 
webbplatsundersökning 
(2016) 

53,6% 
använder mobil eller surfplatta Västerås 2026 

- Staden utan gränser 



Nyttjare Engagerad  
och delaktig 

Nyttjare av 
kulturaktiviteter 

Mdh Studenter 

Skolungdom 

Politiskt intresserad 

Husägare 
Personer i behov av 

äldreomsorg 

Anhöriga till 
missbrukare Föreningsrepresentanter 

Mm mm… 



 
Analys  Idé Test Ändring 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
pågår hela tiden, kontrollerat och planerat. Synpunkter kommer in via Kc, kontaktformulär, mm och ”hjälpte den hr…”. Synpunkter på att man t.ex. inte hittr något kan man med fördel skicka in via någon av kontaktvägarna. Samlas ihop och bearbetas.  Vi arbetar också med uppföljning av sök-ord och tillgänglighet på det viset. Tillgänglighetsfrågan är stor och viktig. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns såklart många sätt att komma i kontakt med oss och förmedla en synpunkt eller ställa en fråga. Ett av de enklaste sätten; längst ner på varje sida finns en fråga ”hjälpte” osv. Klicka nej – om du t.ex. letat efter något och inte hittat det, eller vill förmedla något annat. �Vill du hellre ha svar, faktiskt hjälp, kan du klicka på Använda våra kontaktupgifter osv… istället
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Det finns såklart många sätt att komma i kontakt med oss och förmedla en synpunkt eller ställa en fråga. Ett av de enklaste sätten; längst ner på varje sida finns en fråga ”hjälpte” osv. Klicka nej – om du t.ex. letat efter något och inte hittat det, eller vill förmedla något annat. �Vill du hellre ha svar, faktiskt hjälp, kan du klicka på Använda våra kontaktupgifter osv… istället



TACK! 











Tillgänglighet
Teknik‐ och fastighetsförvaltningen

Charlotte Edberg



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Vi är cirka 150 medarbetare som servar två nämnder, 
tekniska nämnden och fastighetsnämnden



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Gatu‐ och trafikenheten

EnhetschefEnhetschef

Planering, utveckling 
och dimensionering 

av 
vägtransportsystemet

Planering, utveckling 
och dimensionering 

av 
vägtransportsystemet

Byggnation från 
projektering genom 
hela byggfasen till 
färdigställande

Byggnation från 
projektering genom 
hela byggfasen till 
färdigställande

Drift och underhåll av 
gator, gc‐vägar, 
konstbyggnader, 

belysning, tekniska 
system

Drift och underhåll av 
gator, gc‐vägar, 
konstbyggnader, 

belysning, tekniska 
system



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Massor av anläggningar att förvalta och utveckla…
550 km gata
380 km gång‐ och cykelbanor
300 km trottoarer
26 000 belysningsarmaturer
900 km belysningskablage
206 broar
3 900 m bullerskyddsplank
180 000 m2 markvärmd yta
1 500 papperskorgar
940 cykelställ
2 rulltrappor mm. mm. mm.



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Tillgänglighet

Bekvämt för 
alla!

Nödvändigt för 
10% av 

befolkningen

Underlättar för 
40% av 

befolkningen



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Arbetssätt

• Program för personer med funktionsnedsättning.
• Handlingsplan för genomförande av program för personer med 

funktionsnedsättning.
• Årlig öronmärkt budget sedan 2008. 
• Samverkan internt
• Samverkan externt: Trafikverket, Jernhuset, Fastighetsägare,

VHS (Västerås handikappsorganisationers samarbetsråd) mfl.



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Exempel på tillgänglighetsarbete
• Enkelt avhjälpta hinder i befintlig utomhusmiljö

‐ Busshållsplatser
‐ Övergångsställen/passager
‐ Kontrastmarkeringar på trappor
‐ Lekplatser och parker

• Byggnation och nyexploateringar
‐ Granskning av ritningar
‐ Förslag på åtgärder 
‐ Tillgänglighet i investeringsprojekt

• Uteserveringar
‐ Nya riktlinjer med mer fokus på tillgänglighet
‐ Uppföljningsarbete i samband med tillståndsansökningar



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Tillgänglighetsåtgärder

Kontrastmarkeringar, bänkar



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Tillgänglighetsåtgärder

Busshållplatser



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Tillgänglighet i detaljplaner

• Förgårdsmark till 
fastigheter

• Marklutningar
• Parkeringar
• Utstickande 

byggnadsdelar trappor, 
balkonger mm.

• Bredder på gångbana 
mm.



Tillgänglighetsåtgärder i projekt
• Lasse Färnlöfs plats, park/torg Öster Mälarstrand
• Kajpromenade på Östermälarstrand (DP3)
• Norra Källgatan, gator, torg, gång – och cykelbana.
• Mälarparken, skogsmiljö, park, gång‐ och cykelbana.
• Busshållplatser och ytor i centrum
• Gång‐ och cykelbana på Tunbytorpsgatan
• Lekplats Nordanbyäng



Lasse Färnlöfs plats



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Utbildning

• ”Prova på” dagar 
• Utbildning i fysisk miljö



Teknik‐ och fastighetsförvaltningen / 2017‐10‐03

Lathund – tillgänglighet/utformning
 Gångväg på allmänplats minst 2meter bred (alt. 1,8m med vändzoner)

 Tvärlutning max 1:50 (2 %)

 Längslutning 1:20 (5 %) max 10 m sedan vilplan minst 2 m med max 1:50 (2 %) 
lutning

 Ramper 1:12 (8,3 %) ok, 90‐100 cm bred

 Stegdjup 0,30 m (minst 0,26) steghöjd minst 0,15 m. Ledstång ska fortlöpa 
minst 30 cm före/efter trapp och med höjden 90 cm, eventuellt en lägre med 
höjden 70 cm. 

 Kontrastmarkering början och slutet av trappan ska avvika med minst 0.4 NCS. 
Vid nybyggnation bör hela nedersta steget samt motsvarande yta vid översta 
trappsteget ha kontraster. Cirklar är ofta otillräckliga för personer med nedsatt 
syn.

 Hållplatser och passager, se typritning.

 Parkering helst 10m från entré enligt BBR inom 25m från tillgänglig entré. Kom 
ihåg nedsänkt kantsten vid angöring och kantstensparkering. För mått se Bygg 
ikapp handikapp och VGU



Tack! 
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