
Mariehamn för alla

Resultat från 
tillgänglighetsinventering 2015



Innehåll

• Om inventeringen
• Stadsbiblioteket
• Mariebad
• Färjeterminalen Västerhamn
• Sjökvarteret
• Strandpromenaden
• Mariehamns stad:
- Gator och torg
- Parkering
- Toaletter
• Övrigt, sammanfattning



Tillgänglighetsinventering i 
Mariehamn

- Inomhusmiljöer:  från parkering till målpunkter

- Utomhusmiljöer: markunderlag, lutningar, skyltning, 
kontraster, orienterbarhet, hinder, säkerhet

- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
(rörelse, syn, hörsel, kognitiva, allergi m m)



Utgångspunkter för åtgärdsförslag

- Gällande bygglagstiftning

- Universell utformning

- Åtgärder på både kort och lång sikt



Stadsbiblioteket

Fungerar bra:

- Bra framkomlighet för rullstol, 
barnvagn e t c

- Enhetlig och säker utformning av 
trappor, ramper

- Bra ljudmiljö

Kan bli bättre:

- Utformning och placering av 
skyltar och information

- Hjälpmedel för synskadades 
datoranvändning, kommunikation 
med hörselskadade

- Handikapptoaletten (inredning)

- Balkongen?









Mariebad

Fungerar bra:

- Tillgång till ramp/lift för att komma 
i bassänger

- Tillgång till separat 
omklädningsrum

- Bra kontraster (dörrar, övrig 
inredning)

Kan bli bättre:

- Parkering och väg till entré

- Skyltning och information 
(alternativa format)

- Inredningsdetaljer 
handikapptoaletter









Färjeterminalen

Fungerar bra:

- Stora ytor

- Tillgång till personal/assistans

- Lätt att orientera sig

Kan bli bättre:

- Information och skyltning

- Biljettkassor (diskhöjder, 
kommunikationsmöjligheter)

- Toaletter

- Entré och toalett, Birkaterminalen









Sjökvarteret

Fungerar bra:

- Upplevelser för flera sinnen

- Korta avstånd mellan byggnaderna

- Personlig service

- Toaletter finns (sommartid)

Kan bli bättre:

- Svårtillgänglig huvudbyggnad

- Information och skyltning ej 
samordnad

- Problem att passera i och ur båtar 
vid bryggan

- Delvis mycket ojämn 
markbeläggning









Strandpromenaden

Fungerar bra:

- Naturskön stig med olika 
svårighetsgrader

- Stadsnära

Kan bli bättre:

- Information och skyltning (om 
topografi, svårighetsgrader)

- Jämna ut vissa partier 

- vilplatser









Mariehamns stad



Gator och torg

Fungerar bra:

- Goda grundförutsättningar för bra 
fysisk tillgänglighet (öppna ytor, 
breda gator, få lutningar i centrum)

- Gott om parkeringsplatser

- Möjligheter att sitta och vila 
(gågatan)

Kan bli bättre:

- Anpassning busshållplatser

- Markbeläggning på gågator (ej 
smågatsten, underhåll gångbanor)

- Helhetskoncept för 
gång/cykelvägar



Gång och cykelbanors
utformning



Markunderlag gångbanor





Framkomlighet på
gångbanor



Källa: Bygg ikapp



Övergångsställen















Anpassning av
busshållplatser



Kontrastmarkering av
trappor



Parkering

Fungerar bra:

- Kostnadsfria parkeringsplatser

- Spridning av handikapplatser i 
centrum

Kan bli bättre:

- Handikapplatser i garagen

- Koncept för utformning av 
handikapplatser på gatumark

- Information och skyltning















Toaletter

Fungerar bra:

- Befintliga allmänna toaletter 
utsatta på besökskartan

- Geografisk spridning i centrum

Kan bli bättre:

- Utformning och antal 
handikapptoaletter

- Åtgärda tunga dörrar!

- Kostnadsfria toalettbesök?



Handikapptoaletter

Allmänna:

- Miramar (ej dörröppnare)

- Visit Åland (kontorstid)

Övriga:

- Sittkoffs (gallerians öppettider)

- Stadsbiblioteket (öppettider, 
nyckel hämtas i informationen)

- Ålandsbanken



Övrigt inventerat i Mariehamn

• Sjöfartsmuséet

• Gröna Uddens Camping

• Alandica Kultur & Kongress

• Flygplatsen

• Hotell: Arkipelag, Pommern, Savoy, Adlon, Cikada

• Apotek: Nya Apoteket, Centralapoteket

• Banker: Ålandsbanken, Nordea, Andelsbanken

• Viking line buss, Williams buss, Ålands taxi

• ÅSS, MSF inkl. restauranger

• Sittkoffs galleria

• Handicampen







Sammanfattning

• Insatser främst för rörelsehindrade – inte lika mycket 
för personer med andra funktionsnedsättningar

• Helhetssyn behövs i arbetet – universell utformning, 
samverkan, tydliga koncept

• Åtgärder behövs både för äldre och nyare miljöer

• Samverkan offentligt-privat

• Bra förutsättningar för att vidareutveckla 
tillgänglighet och användbarhet


