
Funktionshinder är en av diskrimineringsgrunderna i svensk 
lagstiftning. Ändå är det på många ställen så gott som omöjligt 
att hitta en laddplats som är tillgänglig för funktionshindrade. 
Hur gör man för att skapa fler tillgängliga laddplatser? Vi bör-
jade med en inventering i Umeå i våras, det här är vad vi fann.

Inspirationen till att börja arbeta med tillgängliga laddplatser fick 
vi från Jämtland där vi i ansökningsfasen fick tipset att ta med 
Tillgänglighetsrådet i vår referensgrupp. Nu har vi rekryterat 
Simon Hedström som arbetar med Parasport i Jämtland-Härjeda-
len till referensgrupp för SiSL Mellersta Norrland.

Det finns inga krav på att parkeringsplatser för elfordon ska gö-
ras tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning och 
väldigt lite är skrivet på området. De lagar som gäller är det som 
är skrivet i regeringsformen, plan- och bygglagen och LoU. De re-
kommendationer vi fann handlar mest om höjd på reglage och 
knappar, höjdskillnader, bredd på parkeringsyta och friyta runt 
fordonet.

INVENTERING AV PUBLIKA LADDPLATSER
I och med att SiSL Mellersta Norrland inte var beviljat än startade 
vi med en inventering av de publika laddplatserna i Umeå tillsam-
mans med Tim Johansson som är rullstolsburen och aktiv i DHR 
och RTP i Västerbotten. Vi tittade på laddplatser på gatumark, 
i parkeringshus och snabbladdare. Många platser hade behov av 
förbättringar - som ofta kunde ha undvikits om man tänkt till vid 
placering av laddplatsen. (svart tejpmarkering = 100 cm höjd)

MÅNGA BRISTER - LÄTT ATT GÖRA FEL
Vår inventering hittade förbättringspunkter på de flesta platser-
na. Bäst var de semisnabba laddstolparna i gatumiljö, men ofta 
var det kanter och dåligt med friyta runt. I parkeringshusen var 
det ofta helt omöjligt trångt, utom vid badhusets parkeringshus 
där det fanns en 5 meter bred ruta vid laddplatsen. Kontentan är 
att det är lätt att göra fel om man inte tänker på tillgängligheten.

SVÅRT ATT SNABBLADDA
För snabbladdning, som är den allra viktigaste laddplatsen att 
tillgängliggöra, var det genomgående svårt att komma till pga på-
körningsskydd, höjdskillnader och trångt i laddarnas väderskydd. 
Alla snabbladdare hade även alldeles för hög skärm där man be-
höver trycka för att starta laddningen. Kablar och laddkontakter 
är väldigt tunga och svåra att hantera för de som inte har full 
handstyrka (något som är svårt att komma ifrån). Dessutom krä-
ver anslutning ofta att man ska både dra och trycka för att låsa el-
ler låsa upp kontakten, vilket gör det svårt att lösa med en hand.

FÄRG, KONTRAST OCH TEXTSTORLEK
Vi tittade även på hur tillgängliga laddplatserna var för personer 
med nedsatt syn eller färgseende. Här var ofta informationen om 
laddningsstatus bara förmedlad genom färg. Låg kontrast,  färg-
plattor, liten textstorlek och höjd på informationen gjorde det 
också svårare för personer med funktionshinder.

FORTSATT ARBETE FÖR TILLGÄNGLIGA LADDPLATSER
Resultaten från vår inventering har lyfts till Umeå kommun via 
Funktionshinderrådet i juni 2018. Umeå kommun har nu bollen 
och har lovat återkomma i ärendet. Till elbilsmässan i Göteborg 
tog vi fram tips och checklistor för tillgängliga laddplatser. I nästa 
fas lyfter vi frågan med kommuner så att de kan ställa krav på 
tillgänglighet vid upphandling - något som nu testas i upphand-
lingen av snabbladdare i Sollefteå och Kramfors.
Vi planerar också att ta frågan vidare till Trafikverket som har 
ett övergripande ansvar för tillgänglighet i vägsystemet och SKL 
som just nu är inne i en upphandling av laddstationer. Vi har 
också tankar på ett samarbete med Designhögskolan i Umeå för 
utformning av tillgängliga laddplatser - nu och i framtiden.
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