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Vad är Tillgänglighetsdatabasen (TD)?



Vad är Tillgänglighetsdatabasen (TD)?

Startade 2005 av Turistrådet Västsverige och innehåller uppgifter om 
tillgänglighet på fler än 7500 platser i hela Sverige.

Västra Götalandsregionen äger, driftar och utvecklar TD

Invånare får information om verksamhetens fysiska tillgänglighet inför 
vardagliga besök till offentlig service, besöksmål, restauranger, 
friluftsområden med mera.



Tillgänglighetsdatabasens
mål och syfte:
Full delaktighet för alla

VGR-
riktlinjer

Inventera 
efter 

riktlinjer

Invånare får 
information 

via TD

Invånare 
gör val

Invånaren 
når full 

delaktighet

Verksamhet får 
kompetenshöjning

Verksamheter 
åtgärdar brister

Invånare når full 
delaktighet



Vårt uppdrag idag 

1. Drifta och utveckla Tillgänglighetsdatabasen.

2. Inventera verksamheter som VGR äger, finansierar eller har avtal med, 
samt egenägda lokaler och publicera dem för besökare. 

3. Förmedlar kompetenshöjande Powerpoint till verksamheter.

4. Sluta avtal, utbilda och ge support till externa avtalsparter. 



Tillgänglighetssatsningen

Västra Götalandsregionen 
samarbetar med 
Arbetsförmedlingen.

Långtidsarbetslösa (20-35 år) får 
arbetslivserfarenhet. 

Inventerar verksamheter VGR äger, 
finansierar eller har avtal 
med, varje 3-5 år eller vid 
ombyggnation.  



Styrande beslut om fysisk tillgänglighet



Styrande beslut om fysisk tillgänglighet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Agenda 2030 – lämna ingen utanför

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Plan- och bygglagen

Diskrimineringslagen

Regionala riktlinjer för tillgängliga miljöer



Sveriges mål för 
funktionshinderspolitiken
”Det nationella målet för 
funktionshinderpolitiken är att, med FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning i ett 
samhälle med mångfald som grund. Målet ska 
bidra till ökad jämställdhet och till att 
barnrättsperspektivet ska beaktas.” 



Inriktning för nationell 
funktionshinderpolitik

Principen om universell utformning

Identifiera och åtgärda befintliga 
brister i tillgängligheten

Individuella stöd och lösningar för 
individens självständighet

Att förebygga och motverka 
diskriminering



Regionala riktlinjer för 
tillgängliga miljöer

Ca 90% utgår från och tolkar Boverkets 
föreskrifter om plan- och bygglagens 
krav på fysisk tillgänglighet.

Framtagna tillsammans med 
funktionshindersrörelsen för att säkra 
användbarhet.

Länk till riktlinjerna på nätet.

https://www.vastfastigheter.se/om-oss/riktlinjer-och-policyer/riktlinjer-for-tillganglighet/


Tillgänglighetsdatabasens hemsida



TD:s hemsida

Länk till TD:s startsida

Länk till Folktandvården Fristad

https://www.t-d.se/
https://www.t-d.se/sv/TD3/Avtal/VGR/Folktandvarden-Fristad/


Citat från användare (länk till kortfilm om TD)

”För mig är tillgänglighetsdatabasen 
trygghet, att få lov att känna igen sig på 
platser man aldrig har besökt. Att veta i 

förväg - här klarar jag mig, eller här 
behöver jag hjälp.”

”Jag håller på med tillgänglighet 
främst i publika lokaler och 

allmänna kommunikationer och kan 
bara konstatera att er hemsida är 

något av det bästa jag sett. EN STOR 
ELOGE TILL ER.”

https://www.t-d.se/om-td/material/td-filmen/


Vad tycker våra användare? 

381 634 unika sökträffar på TD:s 
hemsida 2020

50% kommer till TD:s hemsidan via 
verksamhetens hemsida

70% av användare bor i Västra Götaland

71% hittar informationen de söker

82% tycker hemsidan är lätt att använda



Hur går det till att inventera?



Hur går det till?

Inventeraren mäter ute på plats och 
matar in måtten direkt i TD via 
mobiltelefon med internetkoppling.

TD innehåller instruktioner och 
hjälptexter. 

På kontoret granskar inventeraren 
innan publicering på hemsidan.



Så här ser det ut för inventeraren i databasen



Röst från Ulricehamns 
fastighetsavdelning
”Den nya versionen av TD är definitivt 
bättre på alla sätt än den förra! Jag ser bara 
fördelar. Framför allt gillar jag att det går 
mycket snabbare. Tidigare fick man vänta 
en hel del, det var trögt. Nu är det bara ett 
klick så kommer man vidare direkt. Det är 
också tydligare och bättre sorterat i olika 
menyer vilket gör det enklare att hitta och 
förstå,” säger Alexander Markling.



Utbildning och stöd till avtalsparter 



Utbildning och stöd till 
avtalsparter

Utbildning är obligatorisk för att få 
tillgång och kunna arbeta i TD.

Efter utbildning granskas och 
godkänns en anläggning innan 
inventeraren får tillgång till sitt egna 
avtal.

En avtalsadministratör behöver 
utses för varje avtalspart.



TD Externt

71 avtalsparter

43 av 49 kommuner har TD
- 27% nyttjar TD mycket.
- 50% nyttjar TD lite.
- 23% nyttjar TD inte alls.

Ansluten



TD-inventeringsrapporter



Välj mellan tre inventeringsnivåer

• 100% inventeringsfrågorStandard Plus

• 90% inventeringsfrågorStandard

• 60% inventeringsfrågorMinimum



TD:s tolkning av lagen kan utvärderas i 
inventeringsrapporter

Efter en anläggning inventerats finns möjlighet att ta ut en TD-inventeringsrapport.

TD-inventeringsrapport redovisar hur kriterier tolkade utifrån “Tillgängliga och 
användbara miljöer Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet” har uppfyllts. 

Riktlinjerna och lagkrav kan uppfyllas på annat sätt än TD:s tolkning så länge det 
motsvarar samma nivå av tillgänglighet och användbarhet. 

Rapporterna måste analyseras före eventuella vidare åtgärder (rekommendation: 
av sakkunnig eller certifierad kompetens). 

TD erbjuder inte support i analys eller programvarorna som används för att visa 
rapporterna. 



TD:s tolkning av lagen kan utvärderas i 
inventeringsrapporter



Exempel ur en TD-inventeringsrapport.



Enkelt avhjälpta hinder - goda exempel 
efter åtgärd



Före Efter



Före Efter



Före Efter



Före Efter



Nybyggd RWC+ på Borås sjukhus



Forskningsprojekt



Välkommen in!

Forskningsprojekt tillsammans med 
Lunds universitet (2020-2023)

Höja användbarheten av verktyget TD.

Stärka forskningen om den publika 
miljöns tillgänglighet.

Öka träffsäkerheten i åtgärder som syftar 
till att göra den publika miljön tillgänglig 
för alla.

https://www.case.lu.se/valkommen

https://www.case.lu.se/valkommen


För mer information besök www.t-d.se

http://www.t-d.se/

