Bilaga till "Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder", Inregia AB juli 2002

Brister, åtgärder och kostnader på inventerade terminaler

Bilaga

Terminalområde

Terminalområde

Information
Information

Information

Service

Service

Terminalområde

OBS! Klara Bytetinventering ej gjord,
men denna station
erbjuder medvetet ingen
service.
Information

Avesta-Krylbo jvstn

Avesta-Krylbo jvstn

Avesta-Krylbo jvstn
Avesta-Krylbo jvstn

Avesta-Krylbo jvstn

Avesta-Krylbo jvstn

Avesta-Krylbo jvstn

Avesta-Krylbo jvstn

Avesta-Krylbo jvstn

Service

Bokning & biljettköp
Hjälp/ldsagning

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp
Bokning & biljettköp

Service

Hjälp/ldsagning

Hjälp/ldsagning

Terminalområde

Terminalområde

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss
Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss
Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Kategori

Bokning & biljettköp

Station

Avesta-Krylbo jvstn

Område

Förflyttning

Förflyttning

Erbjuden tjänst

Erbjuden tjänst

Enskilt rum

Disk
Disk

Disk

Biljettautomat
Bokningsbekräftelse

Bagageförvaring

Anslutande trafik

Vänt

WC

Parkering

Orienterbarhet

Högtalarutrop
Monitorer

Förflyttning

ERBJUDS EJ vare sig
personlig service eller
automat
Förflyttning

Ingen ledstång vid ramper

Taxi sköter ledsagning på uppdrag från tåg ftg.
Verkar bara erbjudas till och från tåg - ej från
buss till taxi t.ex.? Swebus långfärd?
Branta ramper (1:7) om man ska ta sig från spår
4&5

Tillgång till enskilt rum saknas (för hemdialys,
vila vid trafikstörningar)
Dålig möjlighet till att förboka hjälp med "delar av
bytet" (ledarhundsrastning, påstigning etc.)

Teleslingor finns i alla kassor, men fungerar
dåligt
Ej nedsänkbar biljettdisk i bussterminalen
Auditivt könummerutrop saknas

Monitorer för anslutande bussar saknas inne i
stationshuset (finns i bussterminalen) och
bussarna syns ej från jvg-stationen.
Svåranvändbara för synskadade - svårt att veta
vilka mynt som behövs för hur länge
Ej användbar för synskadade (pekskärm)
Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra
tjänster ges ej automatiskt

Automatisk dörröppnare saknas till hkp-WC i
stationshuset
Plattformen vid 3 & 4 saknar sittplatser

Två hk-platser finns, men de ligger onödigt långt
bort och är för smala

Tre trappsteg till huvudentrén (går att komma in
på andra sidan huset)
Ingen teleslinga finns i vänthallen
Monitorerna i väntsalen är svårlästa även för
personer med normal syn
Orienteringstavla saknas

Lång ramp med lutning 1:10 till spår 3 och 4

Brist

Åtgärd

Ombyggnad av ramper - troligen gnm
uppschaktning av asfalt, antagande om 3
löpmeter
Montering av ledstänger - antagande om
sammanlagt 15 löpmeter

Utökad möjlighet till förbokad hjälp med
"delar av bytet" (ledarhundsrastning,
påstigning etc.)
Finns kanske, men skriv in i ServiceInfo
då

Anslå ny instruktion med punktskrift
och/eller stor stil?
Ingen
Erbjud automatiskt bekräftelse på
bokning av ledsagning/andra tjänster ändra rutiner
Installera/reparera teleslingor antagande om 3 kassor
Installera ny biljettdisk
Installera ny automat med auditivt
utropssyatem
Ordna tillgång till enskilt rum

Installera monitor i stationshuset antagande att 1 monitor räcker

Inrätta sittplatser på perrongen (2
bänkar)
Ingen

Installation av teleslinga i lokalen
Installera nya monitorer - antagande att
2 monitorer byts ut
Placera en orienteringstavla vid
huvudingången. Ganska enkel station att
göra tavla över, men tavlan skall ha
pictogram och viss blindskrift
Byt plats på förhyrda platser nära
stationshuset och inrätta två bredare
platser till hkp-P
Montering av automatisk dörröppnare

Bygg om ramp - troligen gnm
uppschaktning av asfalt, 2 löpmeter
Installera ramp - 3 steg

Ingen

13 000 kr

1 800 kr

0 kr

0 kr

0 kr

40 000 kr

6 000 kr

0 kr
0 kr

0 kr

0 kr

20 000 kr

14 000 kr

2 000 kr

20 000 kr

10 000 kr
60 000 kr

19 000 kr

1 200 kr

0 kr

Kostnad
järnvägsstation

45 000 kr

30 000 kr

BUSSrelaterad
kostnad

146 200 kr

TÅG 3

Bokning & biljettköp

Hjälp/ldsagning

Information

Information

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Terminalområde
Terminalområde

Service

Borlänge C + buss

Terminalområde

Terminalområde

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss
Borlänge C + buss

Information

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Information

Borlänge C + buss

Service

Information

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Information

Borlänge C + buss

Service

Terminalområde
Information

Borlänge C + buss
Borlänge C + buss

Service
Service

Terminalområde

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss

Terminalområde

Borlänge C + buss

Borlänge C + buss
Borlänge C + buss

Kategori

Terminalområde

Station

Borlänge C + buss

Område

Vänt
Vänt

Vänt

WC

Utrustning
WC

Utrustning

Personal

Personal

Personal

Personal

Parkering

Orienterbarhet

Orienterbarhet

Monitorer

Högtalarutrop

Högtalarutrop

Förflyttning
Högtalarutrop

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Brist

Informationspersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid resande
och kommunikation med funktionshindrade
personer
Anpassade bagagevargnar saknas (körbara m.
en hand t.ex)
Rollator finns ej att låna
Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC
bussterminalen
Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stnhuset
Handikappanpassade sittplatser saknas, men
gott om bänkar
Teleslinga saknas i bussterminalen
Bänkar på plattformarna finns ej markerade på
områdeskartan

Ledsagningspersonalen är kanske ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid resande
och kommunikation med funktionshindrade
personer
Informationspersonal finns ej alltid då stationen
trafikeras (första och sista tåget)

Endast en av busshållplatserna är utrustad med
ledstråk (på försök)
HK-plats bara 3 timmars - Ingen
långtidsparkering på SJ:s långpark??
Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder
och särskilda behov vid resande och
kommunikation med funktionshindrade personer

Monitorerna ger info snabbare än högtalarutrop
(förvirrande för alla passagerare)
Befintliga monitorer svårlästa, ej anpassade för
synskadade
Orienteringstavla saknas

Ingen auditiv signal ges för att uppmärksamma
högtalarutroputrop

2,5 - 5 cm hög kantsten vid ingången till stnhuset
7 - 11 cm hög kantsten vid ingången till
bussterminalen
Ljudsignal saknas när hissen till spår 4 & 5
ankommer
Hiss saknas till spår 2 och 3
Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma
högtalarutroputrop

Åtgärd

Installera teleslinga i lokalen
Bättre karta i ServiceInfo

Montera armstöd på befintliga

Montering av automatisk dörröppnare

Installera nya monitorer - antagande om
4 monitorer
Placera en orienteringstavla vid
huvudingången
Anläggning av ledstråk till
busshållplatserna
Anlägg HK-parkering även på
långtidsparkeringen
Utbildning kring funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med funktionshindrade
personer
Skriv in i avtalen med taxi/alternativ
ledsgning att viss utbildning skall
genomgås - ev. tillhandahållen av
trafikutövaren
Informationspersonal skall finnas så
länge stationen trafikeras, även vid
förseningar
Utbildning kring funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med funktionshindrade
personer
Skaffa några anpassade bagagevargnar ett 10-tal med eget vagnställ
Skaffa rollator
Montering av automatisk dörröppnare

Installation av hiss
Installera visuell signal för att
uppmärksamma utrop (ev. endast för
utrop om avvikelser i trafiken)
Installera auditiv signal för att
uppmärksamma utrop (ev. endast för
utrop om avvikelser i trafiken)
Samordna och ändra rutiner

Installation av ljudsignal till befintlig hiss

Byte av kantsten/avfasning

Byte av kantsten/avfasning

0 kr

0 kr

14 000 kr

1 500 kr

35 000 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

2 000 kr

20 000 kr

120 000 kr

0 kr

0 kr

1 000 000 kr
5 000 kr

50 000 kr

1 000 kr

Kostnad
järnvägsstation

10 000 kr

14 000 kr

0 kr

1 500 kr

BUSSrelaterad
kostnad

1 309 300 kr

TÅG 2 (inkl. hiss)

BUSS 1
100 500 kr

Kategori

Information

Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde
Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde

Information
Information
Service

Service

Service

Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde

OBS! Falun har ej
inventerats i KB
Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde

Service

Service

Service

Service

Terminalområde
OBS! Göteborg C har
ej inventerats i KB och
jag misstänker att
inventeringen i
ServiceInfo ej är hlt
komplett

Station

Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss
Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss
Falun C+buss
Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss

Falun C+buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss

Göteborg C+ buss
Göteborg C+ buss

Område

Vänt

WC

WC

WC

WC

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Vänt

Vänt

Vänt

WC

WC

Högtalarutrop
Orienterbarhet
Parkering

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning
Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Anslutande trafik

Brist

Det finns inga bänkar vid hållplatserna 41-45

Nyckel till hkp-WC i bussterminalen måste
hämtas i caféet intill. (även terminalvärdar och
ordningsvakter har nycklar)

Hkp-WC i barack har ej tillräckligt stora
manöverytor för en person i rullstol
Hkp-WC i barack är svårtillgänglig för personer i
rullstol. Trappa med 7 steg alternativt ramp med
lutning 1:8.
Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stnhuset och barack

Ej automatisk dörröppnare i gången under gatan
till Nordstan
Ingen ljudsignal då hissen till långtidsparkeringen
ankommer
På vägen till och vid stadsbussarna och
spårvagnarnas hpl på Drottningtorget och Nils
Ericsong. finns det hög kantsten
Ej automatisk dörröppnare till biljettförsäljning,
toaletter, restauranger m.m.
Lång ramp till Nordstan

Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stnhuset
WC-dörren öppnas med myntautomat 115 cm
över golv, handtaget går uppåt.
Ingen bänk finns i väderskydd (3 hållplatser vid
refug)
Ej belysning i väderskydd (6 hållplatser, ej de i
mitten), endast gatubelysning
Ej belysning i väderskydd (3 hållplatser vid
refug), endast gatubelysning

Teleslinga finns endast i resebutiken
Kartor över tätort, region och landet saknas
Handikapparkering saknas

Till busstationens väntrum finns kantsten på 15
cm, ej avfasad
Ledstång saknas vid ramper till spår 2 & 3

Infotavla med busstider endast vid busstationen
och på hållplatser
Ramperna till plattformen vid spår 2 & 3 har
lutning 1:10
Rampen nordväst om stn-huset mellan
plattformen och taxi har lutningen 1:10 (kan
undvikas genom att gå andra hållet)
Ej automatisk dörröppnare till kaféts entrédörr
Vid väderskydd (6 hållplatser, ej de i mitten)
finns kantsten 17 cm, ej avfasad
Vid väderskydd (3 hållplatser vid refug) finns ej
avfasad kantsten 17 cm i ena änden av refugen

Åtgärd

Inköp av bänkar - antagande om 5 st

Montering av automatiska dörröppnare
till hkp-WC i stn-huset (den andra får det
automatiskt)
Se över rutinerna, ev. lösning med
ringklocka, "porttelefon" eller
myntautomat - antagande om ringklocka

Se över rutiner vid ombyggnad

Montering av automatik på ett flertal
dörrar - antagande om 5 dörrar
Ombyggnad av ramper - antagande om
10 löpmeter i plattor
Se över rutiner vid ombyggnad

Byte av kantsten/avfasning - antagande
om avfasning i gatsten på 5 ställen

Installation av ljudsignal till befintlig hiss

Montering av automatik

Montering av belysning i 3 väntkurer

Montering av belysning i 6 väntkurer

Inköp av bänkar - 3 st

Justering av handtag

Montering av ledstänger - antagande om
sammanlagt 15 löpmeter
Installera teleslinga i vänthallen
Uppsättning av kartor
Anläggning av hkp-P - antagande om att
befintliga p-platser anpassas
Montering av automatisk dörröppnare

Byte av kantsten/avfasning

Montering av automatisk dörröppnare
Byte av kantsten/avfasning vid 6
hållplatser, antagande om gatsten
Byte av kantsten/avfasning vid 3
hållplatser, antagande om gatsten

Ombyggnad av ramper - antagande om
asfalt, 2 löpmeter per ramp (2 ramper)
Ombyggnad av ramp - antagande om
asfalt, 2 löpmeter

Inrätta infotavla/tidtabeller i stationshuset

14 000 kr

0 kr

0 kr

8 500 kr

70 000 kr

50 000 kr

14 000 kr

0 kr

14 000 kr

10 000 kr
0 kr
2 000 kr

13 000 kr

14 000 kr

1 200 kr

2 400 kr

Kostnad
järnvägsstation

50 000 kr

1 750 kr

7 500 kr

9 000 kr

18 000 kr

30 000 kr

1 500 kr

4 500 kr

9 000 kr

0 kr

BUSSrelaterad
kostnad

TÅG 2

BUSS 1

BUSS 1

59 250 kr

156 500 kr

72 000 kr

TÅG 1

56 600 kr

Kategori

Service

Bokning & biljettköp
Hjälp/ldsagning

Information

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp

Service

Hjälp/ldsagning

Hjälp/ldsagning

Terminalområde
Terminalområde
Terminalområde
Terminalområde

Information
Information

Information

Information

Information

Information
Information

Bokning & biljettköp

Hjälp/ldsagning

Station

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss
Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss
Hallsberg + buss
Hallsberg + buss
Hallsberg + buss

Hallsberg + buss
Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss
Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Område

Personal

Personal

Orienterbarhet
Orienterbarhet

Orienterbarhet

Monitorer

Monitorer

Högtalarutrop
Högtalarutrop

Förflyttning
Förflyttning
Förflyttning
Förflyttning

Erbjuden tjänst

Erbjuden tjänst

Enskilt rum

Disk

Disk

Databas

Biljettautomat
Bokningsbekräftelse

Anslutande trafik

Brist

Ledsagningspersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid resande
och kommunikation med funktionshindrade
personer

Karta över region och landet saknas
Skyltarna ej alltid anpassade till synskadade,
svårlästa
Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder
och särskilda behov vid resande och
kommunikation med funktionshindrade personer

Orienteringstavla saknas

Befintliga monitorer svårlästa, ej anpassade för
synskadade
Monitorer på perrongerna för anslutande
avgångar m.m. saknas

Ledsagning garanteras ej vid förseningar förlitar sig på att tågpersonalen ringer taxi,
räcker inte
Trappsteg (4 st) i södra entrén till kiosken
Ingen ljudsignal då hissarna ankommer
Trappsteg (5 st) i entrén mot gatan
Automatisk dörröppnare till busshållplats och
parkering fungerar inte
Dålig kvalitet på högtalarutropen
Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma
högtalarutroputrop

Tillgång till enskilt rum saknas (för hemdialys,
vila vid trafikstörningar)
Dålig möjlighet till att förboka hjälp med "delar av
bytet" (ledarhundsrastning, påstigning etc.)

Auditivt könummerutrop saknas

Teleslinga saknas

Trafikslagsövergripande databas (med info om
tidtabeller, fordon, bytespunkter, service) saknas

Ej användbar för synskadade (pekskärm)
Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra
tjänster ges ej automatiskt

Taxiknappen fungerar bara då taxiväxeln är
öppen, d.v.s. dagtid

Åtgärd

Placera en orienteringstavla vid
huvudingången
Sätt upp kartor
Anpassa skyltarna till synskadades
behov
Utbildning kring funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med funktionshindrade
personer
Utbildning kring funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med funktionshindrade
personer

Förbättra kvalitet på utropen
Installera visuell signal för att
uppmärksamma utrop (ev. endast för
utrop om avvikelser i trafiken)
Installera nya monitorer - antagande om
3 monitorer inne i stationshuset
Monitorer på perrongerna för anslutande
avgångar m.m. - antgande om 6 nya
monitorer för utomhusplacering

Montera ramp - 4 steg
Installera ljudsignal till befintlig hiss
Montera ramp - 5 steg
Reparera automatiken

Ledsagning skall erbjudas så länge
stationen trafikeras, även vid förseningar

Utökad möjlighet till förbokad hjälp med
"delar av bytet" (ledarhundsrastning,
påstigning etc.) - öka flexibiliteten

Inget problem om stationspersonal alltid
finns på plats och de flesta har mobiltfn ingen åtgärd
Ingen
Erbjud automatiskt bekräftelse på
bokning av ledsagning/andra tjänster ändra rutiner
Utveckla trafikslagsövergripande
databas med info om tidetabeller,
fordon, bytespunkter, service
Teleslinga i åtminstone en disk antagande om 2 diskar
Installera ny automat med auditivt
utropssyatem
Ordna tillgång till enskilt rum

0 kr

0 kr

0 kr
0 kr

20 000 kr

240 000 kr

90 000 kr

0 kr
5 000 kr

28 000 kr
50 000 kr
35 000 kr
0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

40 000 kr

4 000 kr

0 kr

0 kr
0 kr

0 kr

Kostnad
järnvägsstation

BUSSrelaterad
kostnad

Service

Terminalområde

OBS! Mora har ej
inventerats i KB

Mora jvstn + buss

Terminalområde

Mora jvstn + buss

Mora jvstn + buss

Terminalområde

Mora jvstn + buss

Mora jvstn + buss

Terminalområde

Mora jvstn + buss

Terminalområde

Terminalområde

Mora jvstn + buss

Information
Information
Service

Bokning & biljettköp

Mora jvstn + buss

Mora jvstn + buss
Mora jvstn + buss
Mora jvstn + buss

Information

Mora jvstn + buss

Mora jvstn + buss

Terminalområde
Information

Hallsberg + buss
Mora jvstn + buss

Hjälp/ldsagning

Hallsberg + buss

Service

Hjälp/ldsagning

Hallsberg + buss

Service
Service
Terminalområde

Information

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss
Hallsberg + buss
Hallsberg + buss

Information

Hallsberg + buss

Hallsberg + buss

Kategori

Hjälp/ldsagning

Station

Hallsberg + buss

Område

Vänt

WC

Högtalarutrop
Orienterbarhet
Parkering

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

Disk

Anslutande trafik

Vänt
Anslutande trafik

WC
WC
Vänr

Utrustning

Utrustning

Utrustning

Personal

Personal

Personal

Brist

Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stnhuset
Väderskydd och sittplats vid busshållplatsen för
bussar till centrum verkar ej finnas

Plattformen vid spår 2 & 4 når man via ett
övergångsställe över spåren och via ramper med
lutning 1:8 (1:12) - 3 ramper
Ej automatisk dörröppnare till turistbyrå =
biljettförsäljning/information
Stn-husets entré mot gatan har en trappa med 2
trappsteg. Kan undvikas genom att gå runt
stationshuset
Automatisk dörröppnare till entrédörrar fungerar
ej.
Ingen teleslinga finns i lokalen
Kartor över tätort, region och landet saknas
Endast en hkp-P

Ej ledstång vid ramper

Teleslinga saknas
Tidtabellsinfo för anslutanderbussar verkar
saknas inne i stationsbyggnaden
Tidtabellsinfo saknas på busshållplatsen för
bussar till centrum
Ej nedsänkbar disk vid biljettförsäljningen

Anpassade bagagevargnar saknas (körbara m.
en hand t.ex)
Automatisk dörröppnare saknas
Ingen symbol på dörren
Handikappanpassade sittplatser saknas

Endast tågmästaren får hantera liftar för
påstigning

Informationspersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid resande
och kommunikation med funktionshindrade
personer
Modernisering av lyft-/ledsagningsutrustning
(anpassningsbara till olika individer)

Ledsagningspersonalen är ej utbildad i lyft/ledsagningstekniker
Informationspersonal finns ej alltid då stationen
trafikeras

Åtgärd

Inrätta väderskydd och sittplatser vid
denna hållplats

Installation av teleslinga i vänthallen
Uppsättning av kartor
Skapa ytterligare 1 hkp-P på befintlig
parkering
Montering av automatisk dörröppnare

Reparera automatik

Montering av ramp - 2 steg

Montering av automatisk dörröppnare

Informationspersonal skall finnas så
länge stationen trafikeras, även vid
förseningar
Utbildning kring funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med funktionshindrade
personer
Modernisering av lyft/ledsagningsutrustning - antagande att
detta görs allteftersom
Utbilda fler personalkategorier än
tågmästaren på liftar alt. skaffa nya
enklare hjälpmedel (alt. skaffa nya tåg
med lågt insteg…)
Skaffa några anpassade bagagevargnar ett 10-tal med eget vagnställ
Installera automatisk dörröppnare
Märk toaletten
Installera några handikappanpassade
bänkar - antagande om två nya bänkar
Installera teleslinga i lokalen
Anslå tidtabeller på lämplig höjd inne i
vänthallen
Anslå tidtabeller på lämplig höjd vid
busshållplatsen
Ny sänkbar biljettdisk - antagande om 1
disk
Montering av ledstänger - antagande om
sammanlagt 24 löpmeter
Bygg om ramper - antagande om 3
ramper à 8 m i asfalt

Utbildning i lyft-/ledsagningstekniker

14 000 kr

10 000 kr
0 kr
2 000 kr

0 kr

15 000 kr

14 000 kr

15 000 kr

20 000 kr

45 000 kr

0 kr

10 000 kr
0 kr

14 000 kr
0 kr
20 000 kr

35 000 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Kostnad
järnvägsstation

100 000 kr

BUSSrelaterad
kostnad

135 000 kr

TÅG 3

TÅG 3
591 000 kr

100 000 kr

BUSS 2

BUSS 2
0 kr

Kategori

Terminalområde

Information

Service

OBS! Morastrand har ej
inventerats i KB och
trafikföretagen har inga
ambitioner för denna
typ av hållplats.
Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde

Information

Information
Information

Service

Service

Service

Service
Terminalområde

OBS! Örebro har ej
inventerats i KB

Station

Morastrand hpl

Morastrand hpl

Morastrand hpl

Morastrand hpl

Örebro C +buss

Örebro C +buss

Örebro C +buss

Örebro C +buss

Örebro C +buss
Örebro C +buss

Örebro C +buss

Örebro C +buss

Örebro C +buss

Örebro C +buss
Örebro C +buss

Örebro C +buss

Område

WC
Vänt

WC

WC

Utrustning

Orienterbarhet
Orienterbarhet

Monitorer

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

WC

Monitorer

Förfyttning

Brist

Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC
bussterminalen
Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stnhuset
Ett armstöd saknas till hkp-WC i stn-huset
Sittplatserna i stationshuset verkar ej vara
anpassade (inga armstöd)

Kartor över tätort, region och landet saknas
Hissen på plattformen vid spår 3 & 4 saknar
skylt och kan vara svår att upptäcka bakom en
glasvägg
Bagagekärror finns endast på plattformarna

Svårlästa monitorer utomhus

Stn-husets entré mot gatan har 3 trappsteg, för
att undvika dessa får man gå runt till entrén mot
spåren
Mellan Stn-området och området öster om
Ö.Bangatan finns långa ramper 1:12 utan vilplan
till tunneln
Ljudsignal saknas när hissarna ankommer

WC saknas

Inga monitorer, endast anslag med tågtider i
väderskyddet som fungerar som
stationsbyggnad

Ca 200 m gångavstånd till busstationen

Åtgärd

Montering av armstöd
Inrätta några anpassade sittplatser vid
biljettkassor och vänthall - antagande om
4 nya bänkar

Montering av automatisk dörröppnare

Uppställningsplats för bagagekärror även
i stationsbyggnaden och vid bussarna ,
så att de kan användas till bussar antagande om 30 nya kärror och 2 nya
ställ
Montering av automatisk dörröppnare

Installation av ljudsignal till befintliga
hissar - antagande om 2 hissar
Nya monitorer (två perronger) antagande om 2 monitorer
Uppsättning av kartor
Montering av informationsskylt

Ombyggnad av ramper - antagande om
asfalt, 15 löpmeter

Montering av ramp - 3 steg

Lägg om busslinje - ingen åtgärd tills
vidare
Installera monitor som kopplas till någon
informationscentral - antagande om
inköp av monitor för utomhusbruk samt
kostnad för anslutning
Anläggande av WC (hkp-anpassad) är
en möjlighet, men antas inte vara krav på
i samband med varje hållplats.

2 200 kr
40 000 kr

14 000 kr

100 000 kr

0 kr
0 kr

100 000 kr

19 000 kr

0 kr

60 000 kr

0 kr

Kostnad
järnvägsstation

14 000 kr

9 000 kr

BUSSrelaterad
kostnad

275 200 kr

TÅG 2

60 000 kr

TÅG 4

BUSS 1
23 000 kr

Terminalområde
Service

Information

Bokning & biljettköp

Terminalområde

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp

Information
Information

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp

Hjälp/ledsagning

Service
Service

Information

Information

Styrsöbratten

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen
Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen
Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Kategori

Styrsöbratten
Styrsöbratten

Terminal

Högtalarutrop

Högtalarutrop

Utrustning
Enskilt rum

Erbjuden tjänst

Biljettautomat

Personal

Högtalarutrop
Databas

Disk

Disk

Vänt

Disk

Tidtabeller

Förflyttning
WC

Område

Rollator finns ej att låna
Tillgång till enskilt rum saknas
(för t.ex. hemdialys, vila vid
trafikstörningar)
Ingen auditiv signal ges för att
uppmärksamma
högtalarutroputrop
Ingen visuell signal ges för att
uppmärksamma
högtalarutroputrop

Kassapersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda
behov vid resande och
kommunikation med
funktionshindrade personer
Serviceautomat finns ej - men
biljett går att köpa ombord till
samma pris
Hjälp omöjligt att förboka, liksom
ledsagning, men lokaltrafik…

Disk för biljettförsäljning ej
sänkbar
Teleslinga saknas i vänthall
Trafikslagsövergripande databas
(med info om tidtabeller, fordon,
bytespunkter, service) saknas

Teleslinga saknas

Handikappanpassade sittplatser
saknas

Inget kölappssystem

Tidtabeller finns på 160 cm höjd

12 cm tröskel till väntsalen
hkp-WC finns, men mkt dålig

Brist

Installera auditiv signal för att
uppmärksamma utrop (ev. endast för
utrop om avvikelser i trafiken)
Installera visuell signal för att
uppmärksamma utrop (ev. endast för
utrop om avvikelser i trafiken)

5 000 kr

0 kr

2 000 kr
0 kr

0 kr

0 kr

Ingen

Utveckla ledsagningssystemet till att
bli förbokningsbart och omfatta lite
större del av bytet/vara flexibelt
Skaffa 1 rollator till utlåning
Ordna tillgång till enskilt rum

0 kr

10 000 kr
0 kr

90 000 kr

4 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

0 kr

1 200 kr
50 000 kr

Kostnad

Utbildning kring funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med
funktionshindrade personer

Installera teleslinga i åtminstone en
disk - antagande om 2 diskar
Installera sänkbar disk - antagande
om 2 diskar
Installera teleslinga i lokalen
Utveckla trafikslagsövergripande
databas med info om tidetabeller,
fordon, bytespunkter, service

Ta bort tröskeln
Bygg ny hkp-WC enligt gällande
normer
Sätt upp ytterligare en tabell upp på
lägre höjd
Installera kölappsautomat med
auditivt utropssyatem
Installera några handikappanpassade
bänkar - antagande om 2 bänkar

Åtgärd

51 200 kr

BÅT 3

Information

Information

Information

Information

Terminalområde

Terminalområde

Service

Terminalområde

Information

Terminalområde

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Saltholmsterminalen

Kategori

Saltholmsterminalen

Terminal

Förflyttning

Anslutande trafik

Förflyttning

WC

Förflyttning

Förflyttning

Orienterbarhet

Personal

Högtalarutrop

Monitorer

Område

Tidtabellen till bussarna på 140
cm höjd (buss 114)
150m/250 m mellan båtarna och
buss/spårvagnar

Automatisk dörröppning saknas
på hkp-WC
Höjdskillnad mellan landgång
och kaj >2.5cm

79 cm dörrar förekommer, bör
vara 86 cm

Dörren till väntsalen för tung

Befintliga monitorer ganska
svårlästa, ej speciellt anpassade
för synskadade
Inga (högtalar)utrop vid aktuell
avgångsplats
Informationspersonal finns ej
alltid då terminalen trafikeras
(däcksman finns på båten , men
inte i land)
Orienteringstavla saknas

Brist

Komplettera med fast monterade
klaffar - antas kosta som en portabel
ramp
Sätt upp ytterligare en tabell, på lägre
höjd
Tillse att sittplatser i enkelt, men
upplyst väderskydd finns efter 100 m

Placera en orienteringstavla vid
terminalentrén
Reparera automatisk dörröppnare
som faktiskt finns
Ev. bredda dörrar - men 80 cm OK,
så ingen åtgärd direkt, utan avvakta
ev. ombyggnad
Installera automatik för dörren

Ropa ut den information som idag ges
visuellt - ändra rutiner
Informationspersonal skall finnas så
länge terminalen trafikeras, även vid
förseningar

Installera nya monitorer - antagande
om 2 monitorer

Åtgärd

110 000 kr

0 kr

3 000 kr

14 000 kr

0 kr

0 kr

20 000 kr

0 kr

0 kr

60 000 kr

Kostnad

378 000 kr

BÅT 2

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp

Information
Information

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp

Hjälp/ledsagning

Service

Service

Hjälp/ledsagning

Service

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen
Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Kategori

Stenaterminalen

Terminal

Erbjuden tjänst

Bokningsbekräftelse

Enskilt rum

Utrustning

Utrustning

Utrustning

Erbjuden tjänst

Biljettautomat

Personal

Högtalarutrop
Databas

Disk

Disk

Disk

Område

Enligt uppfift från Stenapersonal är existerande
hjälpmedel (rullstolar) inte
modern och anpassningsbar till
olika individer
Tillgång till enskilt rum saknas
(för t.ex. hemdialys, vila vid
trafikstörningar)
Bekräftelse på bokning av
ledsagning/andra tjänster ges ej
automatiskt
Resenären kan inte själv välja
var ledsagningen skall starta
(eftersom ej bokningsbart)

Bagagevagnar finns över huvud
taget inte (har funnits, men togs
bort p.g.a. låg efterfrågan)
Rollator finns ej att låna

Hjälp omöjligt att boka, liksom
ledsagning

Kassapersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda
behov vid resande och
kommunikation med
funktionshindrade personer
Serviceautomat finns ej

Disk för biljettförsäljning ej
sänkbar
Teleslinga saknas i vänthall
Trafikslagsövergripande databas
(med info om tidtabeller, fordon,
bytespunkter, service) saknas

Teleslinga saknas

Inget kölappssystem

Brist

Erbjud automatiskt bekräftelse på
bokning av ledsagning/andra tjänster ändra rutiner
Utveckla ledsagningssystemet till att
bli förbokningsbart och omfatta lite
större del av bytet/vara flexibelt

Utveckla system för bokningsbar
hjälp/ledsagning, även rastning av
ledarhund t.ex.
Införskaffa bagagekärresystem antagande om att 30 st införskaffas
igen, med 2 vagnställ
Skaffa rollatorer till utlåning antagande om 1 rullator
Se till att nya hjälpmedel är
moderna/anpassningsbara och att
rullstolarna ses över/byts ut antagande om att 2 nya rullstolar
införskaffas
Ordna tillgång till enskilt rum

Ingen

Utbildning kring funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med
funktionshindrade personer

Installera kölappsautomat med
auditivt utropssyatem
Installera teleslinga i åtminstone en
disk - antagande om 6 diskar
Installera sänkbar disk - antagande
om 2 diskar
Installera teleslinga i lokalen
Utveckla trafikslagsövergripande
databas med info om tidetabeller,
fordon, bytespunkter, service

Åtgärd

0 kr

0 kr

0 kr

14 000 kr

2 000 kr

100 000 kr

0 kr

0 kr

0 kr

10 000 kr
0 kr

90 000 kr

12 000 kr

40 000 kr

Kostnad

Hjälp/ledsagning

Information

Information

Information

Information

Information

Information

Information

Information

Service

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Kategori

Stenaterminalen

Terminal

Parkering

Tidtabeller

Orienterbarhet

Orienterbarhet

Högtalarutrop

Högtalarutrop

Anslutande trafik

Monitorer

Högtalarutrop

Personal

Område

Kanske en vid huvudentrén,
men annars 2 vid personal-P

Nästan obefintlig tidtabellsinfo

Inga (högtalar)utrop vid aktuell
avgångsplats (synskadade ser
inte vilken båt eller ens att det
finns en båt att gå på)
Monitorerna ger info snabbare
än högtalarutrop (förvirrande för
alla passagerare)
Hänsyn har ej tagits till personer
med nedsatt syn/kognitiv
förmåga vid
skyltutformning/placering
Orienteringstavla saknas

Ledsagningspersonalen är ej
utbildad i funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med
funktionshindrade personer
Ingen visuell signal ges för att
uppmärksamma
högtalarutroputrop
Befintliga monitorer ganska
svårlästa, ej speciellt anpassade
för synskadade
Ingen monitor/infotavla/tidtabell
finns med avgångstider för
relevanta färdsätt från
terminalen

Brist

5 000 kr

Installera visuell signal för att
uppmärksamma utrop (ev. endast för
utrop om avvikelser i trafiken)
Installera nya monitorer vid gaterna antagande om 2 monitorer

0 kr

0 kr

Samordna - ändra rutiner

Se över skyltningen

4 000 kr

30 000 kr

20 000 kr

0 kr

Ropa även ut den information som
idag ges visuellt - ändra rutiner

Placera en orienteringstavla vid
terminalentrén
Installera monitor med lista på
avgångar och vilken gate (TV-monitor
finns för reklam)
Inrätta ett antal lätthittade hkp-platser
på närmaste P-området - antagande
om att befintlig p-platser anpassas till
2 st hkp-P

0 kr

Installera monitor med
buss/spårvagnsinfo i terminalens
centrala del (plats som passeras på
väg från färjorna) alt. sätt upp
tidtabeller i lämplig höjd - antagande
om att tidtabeller sätts upp tills vidare

60 000 kr

0 kr

Kostnad

Utbildning kring funktionshinder och
särskilda behov vid resande och
kommunikation med
funktionshindrade personer

Åtgärd

Service

Service

Service

Terminalområde

Terminalområde

Terminalområde

Information

Information

Terminalområde

Terminalområde

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Stenaterminalen

Kategori

Stenaterminalen

Terminal

Förflyttning

Förflyttning

Orienterbarhet

Orienterbarhet

Förflyttning

Förflyttning

Förflyttning

WC

WC

WC

Område

Sittplatser saknas längs
gångrampen till fartygen.

Automatisk dörröppning saknas
på hkp-WC
Närmaste buss/spårvagn är två
kvarter bort
Passage till buss/spårvagn via
hög gångbro saknar hiss (35
steg i södra änden)
Passage till buss/spårvagn via
hög gångbro (3 steg i norra
änden)
Ingen skytning till hiss innanför
entrén på plan 1
Upp/Ner är ej skyltat på
rulltrappan (farligt för alla)
Vilplan för sällan på långa
ramper - ena rampen är över 70
m lång.

hkp-WC för liten för rullstol

Man måste säga till i kassan för
att komma in på hkp-WC

Brist

30 000 kr

Bygg om ramper. Dock okänt hur
många vilplan som finns idag.
Antagande om en rejäl omschaktning
och nyasfaltering på sammanlagt 50
m.
Införskaffa bänkar - antagande om 4
bänkar

40 000 kr

0 kr

Montera skyltar på båda plan

0 kr

19 000 kr

Montera ramp - 3 steg

Montera skylt i taket (som på plan 2)

1 000 000 kr

0 kr

14 000 kr

50 000 kr

1 750 kr

Kostnad

Linjeomläggning skulle behövas ingen åtgärd tills vidare
Installera hiss

Bygg ny hkp-WC alt. förstora den
som finns - antagande om enkel
nybyggnad
Installera automatik för dörren

Överväg enklare system - ringklocka,
"porttelefon", mynt - antagande om
ringsignal och fjärröppning av dörren

Åtgärd

1 541 750 kr

BÅT 1 (inkl. hiss)

Kategori

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp
Bokning & biljettköp
Information
Information
Information
Bokning & biljettköp

Information

Bokning & biljettköp
Hjälp/ledsagning

Service

Service

Service

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Information

Information

Flygplats

Dala Airport

Dala Airport
Dala Airport
Dala Airport
Dala Airport
Dala Airport
Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport
Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Område

Anslutande trafik

Högtalarutrop

Utrustning

Utrustning

Personal

Personal

Bokningsbekräftelse

Enskilt rum

Utrustning

Bagageförvaring

Biljettautomat
Erbjuden tjänst

Personal

Disk
Disk
Högtalarutrop
Disk
Disk
Personal

Disk

Brist

Ingen visuell signal ges för att
uppmärksamma högtalarutroputrop
Monitorer/infotavlor om anslutande
avgångar med andra relevanta färdsätt
(flygbussar) saknas i terminalen

Tillgång till enskilt rum saknas (för
hemdialys, vila vid trafikstörningar)
Bekräftelse på bokning av
ledsagning/andra tjänster ges ej
automatiskt
Ledsagningspersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid
resande och kommunikation med
funktionshindrade personer
Ledsagningspersonalen är ej utbildad i
lyft-/ledsagningstekniker
Metalliska rullstolar tjuter när de
passerar security, vilket upplevs som
jobbigt. dessutom är utrustningen
omodern och ej anpassningsbar till
olika individer
Ombordstigningslyft saknas

Anpassade bagagevargnar saknas
(körbara m. en hand t.ex)

Bagageförvaring erbjuds ej

Disk för biljettförsäljning ej sänkbar
Teleslinga saknas
Teleslinga saknas i lokalen
Informationsdisken ej sänkbar
Teleslinga saknas
Kassapersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid
resande och kommunikation med
funktionshindrade personer
Infopersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid
resande och kommunikation med
funktionshindrade personer
Biljettautomat finns ej
Rastning av ledar/servicehund erbjuds
ej

Inget kölappssystem finns

Åtgärd

Svårt att motivera inköp av ombordstigningslyft på så
liten flygplats - ingen åtgärd
Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop
(ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)
Placera tidtabeller centralt inne i terminalen

Modernisering av rullstolsparken - antagande om
inköp av 1 rullstol och 1 rullator

Utbildning i lyft-/ledsagningstekniker

Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov
vid resande och kommunikation med
funktionshindrade personer

Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av
ledsagning/andra tjänster - ändra rutiner

Knappast nödvändigt för flygresor
Utveckla ledsagningssystemet till att bli
förbokningsbart och omfatta lite större del av
bytet/vara flexibelt
Ej relevant på flygplats, eftersom bagaget lämnas in
vid incheckningen
Ej relevant på flygplats, eftersom funktionshindrade i
rullstol alltid har ledsagning med bärhjälp och allt
tungt bagage kan checkas in
Ordna tillgång till enskilt rum

Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov
vid resande och kommunikation med
funktionshindrade personer

Installera kölappssystem (med utrop av nummer)
(biljettköp sker vanligen ej på flygplatsen, så det
kanske inte behövs i lika stor grad som på
tågstationer. Ett nytt system kan vara gemensamt för
information och biljettköp.
Installera sänkbar disk - antagande om 2 kassor
Installera teleslinga i åtminstone en disk
Installerateleslinga i avgångshallen
Installera sänkbar disk - antagande om 1 disk
nstallera teleslinga i åtminstone en disk
Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov
vid resande och kommunikation med
funktionshindrade personer

0 kr

5 000 kr

0 kr

10 000 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr
0 kr

0 kr

90 000 kr
2 000 kr
10 000 kr
45 000 kr
2 000 kr
0 kr

40 000 kr

Kostnad

Kategori

Information

Information
Information
Information
Service

Service

Incheckning

Hjälp/ledsagning

Bokning & biljettköp

Bokning & biljettköp
Bokning & biljettköp

Terminalområde

Information

Bokning & biljettköp

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Hjälp/ledsagning

Information

Flygplats

Dala Airport

Dala Airport
Dala Airport
Dala Airport
Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Dala Airport

Landvetter

Landvetter
Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Område

Disk

Utrustning

Utrustning

Personal

Erbjuden tjänst

Erbjuden tjänst

Erbjuden tjänst

Biljettautomat

Högtalarutrop

Vänt

Disk
Disk

Disk

Erbjuden tjänst

Disk

WC

Orienterbarhet
Orienterbarhet
Orienterbarhet
WC

Anslutande trafik

Brist

Ingen möjlighet att boka hjälp med delar
av bytet på flygplatsen (t.ex. bara
på/avstgning
Ledsagningspersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid
resande och kommunikation med
funktionshindrade personer
Erforderliga lyftanordningar/liftar saknas
(ombordstigningslyft)
Existerande utrustning anges ej vara
modern och anpassningsbar
Inget kölappssystem finns

Liten möjlighet att påverka
start/slutpunkt och tid för ledsagningen

Rastning av ledar/servicehund erbjuds
ej

Biljettautomat finns ej

Teleslinga saknas i lokalen

Handikappanpassade sittplatser saknas

Disk för biljettförsäljning ej sänkbar
Teleslinga saknas

Inget kölappssystem finns

Assistans ej säkerställd (bokningsbar)
från angöringsplats till incheckning

Karta över region och landet saknas
Två hkp-WC finns, en inne på dam och
en inne på herr, men de är trånga och
dåligt planerade. att passera förum
bökigt
Automatisk dörröppnare saknas på
båda
Incheckningsdisken ej sänkbar

Auditiv info om vilket fordon som
ankommer till hållplatsen (flygbuss)
samt destination saknas
Orienteringstavla saknas

Åtgärd

Införskaffa ombordstigningslyft för
remoteuppställning
Modernisering av rullstolsparken - antagande om
inköp av 3 rullstol och 2 rullatorer
Installera kölappssystem (med utrop av nummer) antagande om att informationsdisken delar system
med kassorna - ingen åtgärd, eftersom detta redan
är medräknat ovan.

Installera automatisk dörröppnare på den nya
toaletten i samband med ombyggnaden
Installera sänkbar disk - antagande om 1 disk assistnspersonalen hjälper resenären hela vägen.
Utarbeta rutiner i samverkan med flygplatsen för att
säkerställa assistans från alla angöringspunkter (taxi,
buss, hkp-P, flygbuss)
Installera kölappssystem (med utrop av nummer)
(biljettköp sker vanligen ej på flygplatsen, så det
kanske inte behövs i lika stor grad som på
tågstationer. Ett nytt system kan vara gemensamt för
information och biljettköp.
Installera sänkbar disk - antagande om 2 diskar
Installera teleslinga i åtminstone en disk - antagande
om 2 diskar
Installera några handikappanpassade bänkar antagande om att 4 bänkar byts ut
Teleslinga installeras i avgångshallen - antas vara
stor lokal
Knappast nödvändigt för flygresor - vanligen förköper
man flygresor
Utveckla ledsagningssystemet till att bli
förbokningsbart och omfatta lite större del av
bytet/vara flexibelt
Utveckla ledsagningssystemet till att bli
förbokningsbart och omfatta lite större del av
bytet/vara flexibelt
Utveckla ledsagningssystemet till att bli
förbokningsbart och omfatta lite större del av
bytet/vara flexibelt
Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov
vid resande och kommunikation med
funktionshindrade personer

Placera en orienteringstavla vid huvudingången
Se över skyltningen
Sätt upp kartor
Separat hkp-WC byggs, anpassad och tillräckligt
stor - antagande om att befintlig VA duger och att
viss utrustning går att återanvända på nytt

Inför utrop av chauffören - ändra rutiner

0 kr

25 000 kr

1 000 000 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

20 000 kr

40 000 kr

90 000 kr
4 000 kr

40 000 kr

0 kr 331 000 kr

45 000 kr FLYG 3

12 000 kr

20 000 kr
0 kr
0 kr
50 000 kr

0 kr

Kostnad

Kategori

Information

Information

Terminalområde

Information

Information

Information

Hjälp/ledsagning

Terminalområde

Service

Information

Flygplats

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Landvetter

Område

Monitor

WC

Förflyttning

Erbjuden tjänst

Personal

Anslutande trafik

Högtalarutrop

Vänt

Personal

Disk

Brist

De hkp-WC som finns behöver
åtgärdas i skiftande grad
Informationsmonitor saknas

Hissar ej tillgängliga

Informationspersonalen är ej utbildad i
funktionshinder och särskilda behov vid
resande och kommunikation med
funktionshindrade personer
Sittplatser saknas helt i anslutning till
infodisken
Ingen visuell signal ges för att
uppmärksamma högtalarutroputrop
Monitorer/infotavlor om anslutande
avgångar med andra relevanta färdsätt
(flygbussar) saknas i terminalen
Infopersonal finns ej tillgänglig så länge
flygplatsen trafikeras
Assistans ej säkerställd (bokningsbar)
från angöringsplats till incheckning

Informationsdiskarna ej sänkbara

Åtgärd

Inrätta sittplatser (handikappanpassade) - antagande
om 2 bänkar
Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop
(ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)
Placera monitor/infotavla/tidtabeller centralt inne i
terminalen (vid ankomsthallen) - antagande om 2
monitorer
Tillse att personal finns på plats (troligen finns det
redan idag, men de kallas inte Infopersonal)
Utarbeta rutiner i samverkan med flygplatsen för att
säkerställa assistans från alla angöringspunkter (taxi,
buss, hkp-P, flygbuss)
Installera hissar - ingår i pågående renovring och
räknas ej med här
Bygga om samtliga hkp-WC - ingår i pågående
renovering och räknas ej med här
Installera monitor på lämplig plats - antagande om 4
monitorer

Installera åtminstone 1 sänkbar disk - antagande om
2 diskar
Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov
vid resande och kommunikation med
funktionshindrade personer

120 000 kr 1 514 000 kr

0 kr FLYG 1 (inkl. lyft)

0 kr

0 kr

0 kr

60 000 kr

5 000 kr

20 000 kr

0 kr

90 000 kr

Kostnad

