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Förord 

I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än var fjärde svensk över 65 år. 
Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde. 
Samtidigt är en stor del av bostadsbeståndet inte anpassat till äldre och 
personer med funktionsnedsättning.  

Det innebär svårigheter för den äldre att bo kvar. Man kan tvingas flytta till 
ett annat bostadsområde med den omställning det medför och dit ens vänner 
dessutom kan ha svårare att hitta. 

För kommunerna kan det innebära att äldre flyttar till vård- och 
omsorgboende tidigare än vad som behövs vilket ställer krav på fler sådana 
och ökar kommunens kostnad. Därför är det viktigt att i kommunen se 
äldres boende som en kommunledningsfråga och i samarbete med 
fastighetsägarna tillsammans planera hur framtiden ska mötas. 

Sandvikens kommun har insett det och initierat en utredning av 
tillgängligheten till bostäder i Sandviken. Från Boverket har kommunen fått 
ekonomiskt stöd till inventeringen av tillgängligheten i 
flerbostadshusbeståndet.  

Jag har under ett antal år arbetat med inventeringar, utredningar och 
analyser av bostäder för äldre i olika kommuner och ser ett ökande intresse 
från kommunsektorn att börja planera för den här utvecklingen.  

Projektrapporten beskriver hur situationen ser ut i Sandviken nu och i 
framtiden. Den utmynnar i förslag på vilka bostadsområden där 
tillgängligheten behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan 
undanröja tillgänglighetshinder. 

En förutsättning för projektets genomförande har varit gensvaret från 
kommunledning, förvaltningar och bolag. Tack för det stödet. Ett stort tack 
till alla deltagare i styrgruppen, politiker i kommunstyrelse och andra 
nämnder, personal från olika förvaltningar och fastighetsbolag samt alla 
andra som deltagit och berikat projektet med sin kunskap. 

 

    Leif Wikman 
    Projektledare 
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1. Bakgrund  
Sandviken är en unik kommun. Det är den enda kommunen i landet där 
inpendlingen från regioncentra är större än utpendlingen dit. Många av de som 
pendlar från Gävle till Sandviken arbetar vid Sandvik AB och är ensamstående eller 
par utan barn.   

Näringslivet i Sandviken domineras av Sandvik AB som är en världsledande global 
industrikoncern med cirka 50 000 anställda och en omsättning på närmare 100 
miljarder kronor. Företaget grundades i Sandviken för drygt 150 år sedan och har 
idag cirka 5 500 anställda i Sandviken. Via Göranssonska stiftelserna ges olika 
former av insatser till boende i Sandviken. Bland annat driver de dagverksamheter 
för äldre. 

Prognos över befolkningsutvecklingen 

Sandvikens kommun har utarbetat fyra scenarier för befolkningsutvecklingen. Vi 
har i denna rapport tillämpat försiktighetsprincipen och för prognoserna som går 
fram till år 2040 använt scenario 1 som bygger på ett genomsnitt av 
befolkningsutvecklingen de senaste sex åren. Prognoserna utgår från 
befolkningssiffrorna för år 2013. Vi har också gjort en markering vid år 2026 
eftersom ökningen av antalet äldre är störst fram till dess och för att en 
planeringshorisont på 12 år är greppbar. 

Fokus för prognoserna är gruppen över 65 år och gruppen över 80 år. Gruppen som 
är över 65 år har använts för att fånga in ålderspensionärerna. 80 år har använts som 
gräns för behov av mer omfattande insatser från äldreomsorgen. 

På samma sätt som för landet som helhet ökar antalet äldre snabbt i Sandviken. 

Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus 

En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadsfastigheter har genomförts under 
våren 2014.  Inventeringen har omfattat 340 fastigheter med totalt 9 100  
lägenheter. Inventeringen visar hur tillgängligheten är fram till lägenheten. Graden 
av tillgänglighet har klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig, rollatortillgänglig 
och ej tillgänglig. Definition av de tre nivåerna finns i bilaga 1. Inventeringen 
omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, både allmännyttan och privata 
fastigheter. Särskilda boenden (äldreboende, gruppbostäder, etc.) har undantagits 
från inventeringen eftersom det krävs biståndsbeslut för att bo där. 
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Inventering av tillgänglighet i bostadsområden 

För att kunna leva ett självständigt liv krävs att också bostadsområdets 
tillgänglighet är bra. 

Parallellt med fastighetsinventeringen har inventering skett av tillgängligheten i 
kommundelarnas bostadsområden. Inventeringen har omfattat gångvägars 
framkomlighet, belysning i området, orienterbarhet, gatuparkeringar och tillgång 
till vilplatser.  

Arbetsformer 

Wikman-konsult har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som 
huvudkonsult. Kommunens kontaktpersoner har varit tekniska chefen Erika Ågren 
och socialchefen Karin Jonsson. Styrgrupp har varit kontaktpersonerna samt 
representanter från kommunledningskontoret, bygg- och miljöförvaltningen, 
tekniska förvaltningen, omsorgsförvaltningen och Sandvikenhus AB.  

Personal vid kommunens förvaltningar och Sandvikenhus AB har medverkat i 
arbetet. Projektet har avrapporterats i vid kommunstyrelsens strategidag och vid 
kommunstyrelsemöte. 

Syfte 

Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över kommunens och olika 
bostadsområdens förutsättningar och möjligheter att möta den växande 
äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder.  

Avsikten är att använda utredningen som underlag för att skapa tillgänglighet till 
olika typer av bostäder för äldre. Den kan också användas av enskilda 
fastighetsägare som underlag för att öka tillgängligheten i deras bostadsbestånd 
utifrån de äldres behov.  

Boverket 

Boverket har beviljat kommunen ekonomiskt stöd till inventering av den fysiska 
tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet.  

Målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att 
tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och därefter med detta som 
grund skapa fler tillgängliga bostäder. 
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2. Områdesindelning 
Kommunen har en indelning i 8 kommundelar baserat på nyckelkoder, se tabell 1. 
Denna indelning används förutom för vad gäller kommundel Östra där centrala 
Sandviken (Stadsparken, Nya Bruket, Centrum och Kyrkåsen) brutits ut och 
redovisas separat. Orsaken till att Centrala Sandviken särredovisas är att en stor 
andel av kommunens befolkning är bosatt där och att nära hälften av alla lägenheter 
finns där. För tydlighetens skull har data om Centrala Sandviken ibland angivits per 
delområde enligt tabellen för indelningen av Centrala Sandviken i bilaga 3. 

Områdesindelningen används för demografiprognoser, sammanställning av 
fastighetsinventeringen och för koppling av behov och inventering. Kartor över 
områdesindelningen finns i bilaga 3. 
 
Tabell 1. Områdesindelning Sandviken 
Järbo 
Ovansjö 
Storvik - Hammarby 
Årsunda 
Österfärnebo 
Östra (förutom Centrala Sandviken) 
Centrala Sandviken 
Södra 
Västra 
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3. Befolkning  
Sandvikens kommun har år 2013 en befolkning på 37 250 invånare.  

Diagram 1 visar att på 1950- och 60-talen ökade befolkningen men sen början av 
1970-talet har Sandviken haft en minskning. Den nedåtgående trenden har dock i 
början av 2000-talet stabiliserats kring 37 000 invånare. Kommunen har prognoser 
på befolkningsutvecklingen fram till år 2040. De visar en försiktig 
befolkningsökning till 38 600 invånare. Prognoserna finns även med fördelning på 
kommundelar och åldrar. 

 Tabell 2 visar att folkmängden i de olika kommundelarna varierar mellan 1 252 
invånare i Österfärnebo och 8 762 invånare i kommundel Södra. I tätorten (Östra, 
Södra, Västra) bor drygt 25 000 invånare (68 % av hela kommunens befolkning). 

Befolkningsprognosen fram till år 2026 och 2040 visar på relativt stora 
befolkningsökningar i kommundel Södra och i Centrala Sandviken medan övriga 
kommundelar fram till år 2026 beräknas få i stort sett oförändrad eller minskad 
befolkning. För perioden 2026-2040 beräknas minskningar i de flesta 
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 Diagram 1. Befolkningsutveckling för Sandviken 
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kommundelar. Största befolkningsminskning fram till år 2040 beräknas Östra 
exklusive Centrala Sandviken få. Även Järbo och Årsunda har en betydande 
minskning. 

 
Tabell 2. Folkmängd per område Invånare Förändring till år 
  2013 2026 2040 
Järbo 2 542 19 -258 
Ovansjö 2 544 164 -5 
Storvik Hammarby 3 683 51 -175 
Årsunda 2 217 -34 -240 
Österfärnebo 1 252 47 3 
Östra exkl centrala S 3 884 -60 -547 
Södra 8 762 624 707 
Västra 6 141 86 -91 

    Stadsparken 852 -44 105 
Nya Bruket 1 558 355 607 
Centrum 3 047 74 992 
Kyrkåsen 768 133 251 
Centrala Sandviken 6 225 518 1 955 

    Sandviken kommun 37 250 1 415 1 349 

Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år  

En stor del av Sandvikens befolkningsökning finns i de äldre åldersgrupperna vilket 
även gäller för hela Sverige. Ökningen beror främst på att de stora barnkullarna i 
rekordgenerationen på 40- och 50-talen nu går i pension men också på att vi lever 
allt längre.  

Ökningen av medellivslängden har att göra med utvecklingen inom den medicinska 
vetenskapen och vården. Sjukdomar som förr var livshotande eller medförde 
livslånga funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full 
funktionsförmåga. Exempelvis gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke 
och hjärtinfarkt. Detta har bidragit till att allt fler är friska långt upp i åren.   

Sandviken har en äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i Sandviken 
kommer att bli fler och deras andel av befolkningen kommer att öka. År 2013 fanns 
det 8 763 personer i Sandviken som var över 65 år, vilket är 24 % av Sandvikens 
befolkning (i Sverige är 19 % över 65 år). Störst är ökningstakten fram till år 2026 
då de beräknas de uppgå till 9 917 personer (26 % av befolkningen) och för år 2040 
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är prognosen 10 659 invånare över 65 år i Sandviken (28 % av befolkningen). 
Ökningen är störst i de äldsta åldersgrupperna. 

Diagram 2 visar att andelen äldre inte är jämt fördelad i kommunen. Liksom för 
befolkningen som helhet bor två tredjedelar av de äldre i tätorten Sandviken. Flest 
invånare över 65 år har Centrala Sandviken (1 940 invånare över 65 år) och Södra 
(1 789 invånare över 65 år). I Västra finns drygt 1 100 invånare över 65 år och i 
Storvik-Hammarby knappt 1 000 invånare över 65 år.  

Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 65 år 
fram till år 2026 att ske i Södra (+439 personer) och Västra (+ 201 personer). De 
fortsätter att öka i antal pensionärer även efter år 2026. Fram till år 2040 kommer 
Östra exkl centrala Sandviken, Storvik-Hammarby och Ovansjö att få en ökning 
med över 200 personer vardera. 

Största andelen av befolkningen utgör de idag i Centrala Sandviken (31 %). Där 
beräknas dock antalet ålderspensionärer komma att minska. Speciellt är det 
områdena Centrum och Stadsparken (se karta i bilaga 2) som minskar medan det 
sker en ökning i Nya Bruket.  

Det är ett annat mönster än i de flesta kommuner som brukar ha en inflyttning av 
pensionärer till centrum. En djupare granskning visar att orsaken till minskningen 
är att det fram till år 2026 i Centrum blir färre invånare i åldersgruppen 50-64 år 
vilket slår igenom för 65-84 åringarna senare i prognosperioden. 
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Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år  

De flesta pensionärer kan räkna med minst 15-20 friska år efter pensioneringen, den 
så kallade tredje åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis god 
levnadsstandard. En tid i livet när man kan genomföra det man inte hann med 
medan man arbetade.  

Många får också uppleva den så kallade fjärde åldern – då sjukdomar och 
funktionsnedsättningar sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat 
hjälpbehov från andra förrän efter 80-årsåldern. Det är därför angeläget ur ett 
boendeperspektiv att också studera befolkningsutvecklingen specifikt för dem som 
är över 80 år. 

År 2013 fanns det 2 169 personer över 80 år i Sandviken.  Det är 6 % av 
befolkningen (i Sverige är 5 % över 80 år). År 2026 beräknas de uppgå till 3 338 
personer (9 % av befolkningen) och för år 2040 är prognosen 3 744 invånare över 
65 år i Sandviken (10 % av befolkningen). Den snabbaste ökningen är således de 
närmaste 12 åren med över 1 100 fler personer över 80 år (+54%). 

Diagram 3 visar att befolkningsutvecklingen i kommundelarna för personer över 
80 år ganska väl överensstämmer med den för alla ålderspensionärer. Flest personer 
över 80 år bor i Centrala Sandviken med över 600 invånare över 80 år. Södra, 
Västra och Storvik-Hammarby har vardera mer än 200 invånare över 80 år.  
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Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 80 år 
fram till år 2026 att ske i Södra där det blir nästintill en fördubbling (+340 
personer), Västra (+ 171 personer), Östra exkl Centrala Sandviken (+146 personer) 
och Storvik-Hammarby (+112 personer). För Södra, Västra och Storvik-Hammarby 
fortsätter ökningen även efter år 2026 medan Östra exkl Centrala Sandviken då får 
en mindre minskning. 

Största andelen av befolkningen utgör de idag i Centrala Sandviken (11 %). Liksom 
för alla ålderspensionärer blir de blir betydligt fler i Nya Bruket medan de blir färre 
i Stadsparken. I Centrum kommer år 2040 antalet personer över 85 år att vara nästa 
lika många som de som är 65-74 år vilket är ovanligt.  

Diagram 4 visar utvecklingen årsvis av antalet personer över 80 år i de olika 
kommundelarna. År 2026 är utmärkt med ett streck för att markera att den 
snabbaste ökningen sker fram till dess. Den största ökningstakten finns i Södra där 
antalet personer över 80 år blir fördubblat redan till år 2026.  För Centrala 
Sandviken sker en mindre ökning fram till år 2026 som sedan planar ut. 
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4. Inventering av tillgänglighet 
Tillgängligheten har inventerats på bostadsområdesnivå med avseende på 
bostadsområdets tillgänglighet samt på adressnivå med avseende på tillgänglighet 
till flerbostadshus.  

För inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har en fastighetsdatabas över 
flerbostadshus upprättats. I den har registrats uppgift om i vilken kommundel 
fastigheterna finns, nyckelkod, fastighetsbeteckning, adress, fastighetsägare, antal 
lägenheter, antal våningar, tillgänglighetsparametrar enligt bilaga 1 samt 
kommentarer om hur tillgängligheten kan förbättras. 

Tillgängligheten har inventerats på adressnivå och finns dokumenterad i en Excel-
databas med sökmöjlighet på alla registrerade variabler. Det innebär att uttag av 
data kan ske på t ex kommunnivå, kommundelsnivå, Nyko-nivå, fastighetsnivå, 
adressnivå, per fastighetsägare, per tillgänglighetsnivå, etc. Databasen är 
överlämnad till kommunen vid projektavslutet. 

Tillgänglighet i området 

Utifrån uppsatta kriterier, se bilaga 2, har tillgängligheten i bostadsområden klassats 
i tre nivåer: 
• Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol) 
• Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator) 
• Ej tillgängligt 

Bra tillgänglighet i området har alla områden utom Årsunda som är med svårighet 
tillgängligt.  I Årsunda saknas trottoarer för gående samt vilplatser vid gångvägar 
och torg. 

Tillgänglighet till flerbostadshus 

Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i 
bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen - allmännyttan och privata 
hyreshus samt bostadsrättsföreningar - totalt drygt 2 300 entréer, har besökts och 
dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån kriterierna i bilaga 1 och 2 har 
tillgänglighet till de 9 100 lägenheterna klassificerats i tre nivåer: tillgängliga med 
rullstol, tillgängliga med rollator, ej tillgängliga. 

Bilderna på nästa sida visar exempel på fastigheter i Sandviken med de olika 
tillgänglighetsnivåerna.  
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Entré med rullstolstillgänglighet.     Entré med rollatortillgänglighet.       Entré som är ej tillgänglig. 
Barrsätragatan, Sandviken     Framnäsgatan, Österfärnebo         Barrsätragatan, Sandviken 

Tabell 3 visar att av Sandvikens 9 100 lägenheter i flerbostadshus är knappt en 
fjärdedel (24%) tillgängliga med rullstol. Mindre än hälften av lägenheterna är 
tillgängliga med rollator och drygt hälften är ej tillgängliga.  

 
Tabell 3. Tillgängliga lägenheter år 2014 

 
 

Antal Antal Tillgänglighet till lägenheter 
 Område invånare lägenheter Rullstol Rollator Ej tillgängliga Betyg 

Järbo 2 542 182 25% 47% 53% - 
Ovansjö 2 544 223 14% 50% 50% +/- 
Storvik-Hammarby 3 683 652 17% 49% 51% - 
Årsunda 2 217 113 42% 67% 33% ++ 
Österfärnebo 1 252 149 23% 74% 26% ++ 
Östra exkl Centrala 
S 3 884 300 16% 29% 71% -- 
Södra 8 762 1 816 13% 32% 68% -- 
Västra 6 141 1 468 27% 47% 53% - 

       Stadsparken 852 646 46% 54% 46% + 
Nya Bruket 1 558 836 13% 50% 50% +/- 
Centrum 3 047 2 291 35% 46% 54% - 
Kyrkåsen 768 424 12% 39% 61% -- 
Centrala Sandviken 6 225 4 197 30% 47% 53% - 

       Sandvikens 
kommun 37 250 9 100 24% 44% 56% - 

 



 

11 
 

Det finns skillnader mellan kommundelarna. Det beror delvis på när områden är 
byggda. Kraven i bygglagstiftningen på tillgänglighet med bland annat hiss har 
skärpts de senaste decennierna. Ingen kommundel har dock någon större andel 
lägenheter med bra rullstolstillgänglighet. Sämst rullstolstillgänglighet finns i 
Södra. Bra andel rollatortillgängliga lägenheter finns i Österfärnebo och Årsunda. 
Det är dock få lägenheter. Sämst rollatortillgänglighet finns i Södra och Östra exkl 
centrala Sandviken. Störst andel ej tillgängliga lägenheter har kommundelarna 
Södra och Östra exkl centrala Sandviken.  

För att underlätta jämförelser mellan kommundelarna och med andra kommuner har 
tillgängligheten betygsatts i sju nivåer enligt nedan. 
 

Betyg  Kriterier     Betyg Kriterier 
+++ > 60% Rullstolstillgängliga - 50-60% Ej tillgängliga 
++ > 60% Rullstols-/Rollatortillgängliga -- > 60% Ej tillgängliga 
+ > 50% Rullstols-/Rollatortillgängliga --- > 75% Ej tillgängliga 

+/- ≈ ½ Rollatortillgängliga och ½ Ej tillgängliga 

I Sandviken finns ingen kommundel med +++ och inte heller någon med ---. Andra 
kommuner där vi genomfört inventeringar har en eller flera bostadsområden som 
får betyget +++. I Sandviken är det långt till den nivån. 

Enkelt åtgärdade hinder 

Vid inventeringen har också noterats enkla åtgärder som kan höja tillgängligheten. 
Den vanligaste åtgärden är att montera en ramp vid entrén. Inventeringen visar att   
1 447 lägenheter med hjälp av ramper vid entrén kan göra rullstolstillgängliga. Det 
skulle höja andelen rullstolstillgängliga lägenheter till 40 %. Drygt hälften (764) av 
dem finns i Centrala Sandviken varav de allra flesta i Nya Bruket och Centrum. 662 
av lägenheterna som kan göras rullstolstillgängliga med ramp har egen entré. En 
tredjedel av dem finns i Nya Bruket.  

Vid 21 entréer kan ramp göra fem eller fler lägenheter rullstolstillgängliga. De 
flesta av dem finns i Centrum och Kyrkåsen. Mest kostnadseffektivt att åtgärda är 
de 13 entréer med hiss där för högt entrésteg medför att de 184 lägenheterna ej är 
rullstolstillgängliga.  

En fastighet med 36 lägenheter kan göra rullstolstillgänglig genom installation av 
en hiss. 
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Fastighetsägare 

Eftersom inventeringen är på adressnivå och med angivande av 
fastighetsbeteckning och NYKO kan materialet sorteras på fastighetsägare så att 
Sandvikenhus och andra fastighetsägare kan ta del av hur tillgängligheten är i deras 
fastigheter. 

Erfarenheter från inventeringen 
Några iakttagelser från inventeringen:  
• Trappsteg vid entrén 

Är vanligt men kan ofta lätt åtgärdas för ökad tillgänglighet. 
 

• ½-trappa till 1:a våningen 
Mycket vanligt och oftast ganska dyrbart att åtgärda. 
 

• Avsaknad av hiss 
Många 3- och 4-våningshus är byggda innan krav på hiss för fler än 2 våningar 
infördes. 
 

• Det finns tillgänglighetshinder som är enkla att åtgärda 
Med ramper kan många lägenheter göras tillgängliga även för rullstolsburna. 
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5. Koppling befolkning - tillgänglighet 
Genom att relatera demografiutvecklingen till fastigheternas tillgänglighet kan en 
analys ske av i vilka bostadsområden det behövs fler bostäder anpassade för äldre. 

Det är inte bara äldre människor som har nytta av tillgängliga lägenheter. För 
personer med funktionshinder är tillgängligheten ofta avgörande för val av boende. 
Andra, som t ex barnfamiljer, har också nytta av bostäder som kan nås utan trappor.   

Vid analys av bostäders tillgänglighet och befolkningens ålder är det relevant att i 
första hand se på åldersgruppen över 80 år. Det är i den åldern en större andel har 
ålderskrämpor som gör att de behöver en boendemiljö med bra tillgänglighet. 
Yngre pensionärer är i allmänhet relativt friska och uppgift om demografi-
utvecklingen för dem använder vi främst för att se på den långsiktiga utvecklingen i 
de olika bostadsområdena.  

Diagram 3 visade att år 2014 bor flest personer över 80 år i Centrala Sandviken, 
Södra, Storvik-Hammarby och Västra. Av tabell 3 framgick att av dessa har Södra 
och Storvik-Hammarby mycket låg rullstolstillgänglighet. Även Nya Bruket i 
Centrala Sandviken har mycket låg rullstolstillgänglighet. Södra har dessutom låg 
rollatortillgänglighet.   

Fram till år 2026 sker en stor ökning av antalet personer över 80 år främst i Södra, 
Västra, Östra exkl Centrala Sandviken och Storvik-Hammarby. Alla dessa har idag 
en låg rullstolstillgänglighet. Förutom Västra och Storvik-Hammarby har de 
dessutom låg rollatortillgänglighet.  

Mellan år 2026 och 2040 fortsätter befolkningsökningen av de som är över 80 år i 
Södra, Västra och Storvik-Hammarby om än i en lugnare takt.  

Det är en liten andel av de äldre som sitter i rullstol. Betydligt fler använder 
rollator. Tabell 4 visar antalet rollatortillgängliga lägenheter per område år 2014, 
2026 och 2040 i förhållande till antal pensionärer över 80 år. Tabellen visar att det i 
Sandviken år 2014 det finns rollatortillgängliga lägenheter motsvarande 1,86 av de 
personer som är över 80 år. Fram till år 2026 sjunker nivån till 1,21 och år 2040 är 
den nere på 1,08. Eftersom det inte bara är personer över 80 år som har behov av 
rollatortillgängliga lägenheter brukar acceptabel nivå anges till 2,0 
rollatortillgängliga lägenheter per person över 80 år.  

Variationen mellan kommundelarna är stor. I Centrala Sandviken är siffrorna 
mycket högre beroende på ett stort antal lägenheter med hiss. Siffrorna är betydligt 
lägre i landsbygdsområden som Järbo, Ovansjö, Årsunda och Österfärnebo där det 
också finns få lägenheter eftersom många bor i småhus.  
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Den stora ökningen av antalet äldre i Järbo, Ovansjö, Storvik-Hammarby, Östra 
exkl Centrala Sandviken, Södra och Västra och medför, om inget görs, att de 
kommer att få en besvärande låg andel tillgängliga lägenheter per person över 80 år 
redan till år 2026 och med fortsatt minskning till år 2040.  

 
Tabell 4. Tillgängliga lägenheter per område relaterat till antalet personer över 80 år 

 
Antal invånare Tillgängliga Tillgängliga lägenheter 

 
 som är 80+ lägenheter per person 80+ 

Område 2014 2026 2040 år 2014 2014 2026 2040 
Järbo 117  220 227  85 0,73 0,39 0,37 
Ovansjö 121  216 272  112 0,93 0,52 0,41 
Storvik-Hammarby 257  369 444  317 1,23 0,86 0,71 
Årsunda 126  203 250  76 0,60 0,37 0,30 
Österfärnebo 121  142 175  110 0,91 0,77 0,63 
Östra exkl Centrala S 160  306 285  87 0,54 0,28 0,31 
Södra 358  698  880  575 1,61 0,82 0,65 
Västra 248  419  488  683 2,75 1,63 1,40 

        Stadsparken 191 159  73  352 1,84 2,21 4,82 
Nya Bruket 50 125  216  415 8,30 3,32 1,92 
Centrum 374 433  357  1051 2,81 2,43 2,94 
Kyrkåsen 46 48  77  164 3,57 3,42 2,13 
Centrala Sandviken 661 765  723  1982 3,00 2,59 2,74 

        Sandviken kommun 2 169 3 338 3 744 4 027 1,86 1,21 1,08 
 

För att kunna bo kvar på äldre dar krävs att det finns bostäder med god 
tillgänglighet. I Sandviken bor många i småhus och på äldre dar kommer flera att 
behöva flytta till bostäder med bättre tillgänglighet. Det gäller inte minst 
kommundelarna Järbo, Ovansjö, Årsunda och Österfärnebo. Därför behövs fler 
lägenheter med rollatortillgänglighet men även fler rullstolstillgängliga lägenheter.  

Forskning visar att låg tillgänglighet medför ökade kostnader för äldreomsorgen, 
både i form av mer hemtjänst och även av tidigare flytt till särskilt boende.  

Analysen i tabell 4 av befolkningsutvecklingen för äldre och tillgången på 
tillgängliga lägenheter visar att det redan nu behövs fler tillgängliga lägenheter i 
Södra. Fram till år 2026 behöver antalet tillgängliga lägenheter öka i Järbo, 
Ovansjö, Årsunda, Östra exkl Centrala Sandviken och Västra. På sikt behöver 
tillgängligheten öka även i Nya Bruket. Det behöver inte betyda nybyggnation. 
Utan det handlar främst om om- och tillbyggnader av det befintliga 
bostadsbeståndet samt tillskapande av trygghetsboenden och seniorboenden. 
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6. Fortsatt arbete 
Sandvikens kommun har beslutat att gå vidare och använda inventeringen som 
underlag för en helhetsanalys på utvecklingen av särskilt boende, trygghetsboende, 
seniorboende och tillgängliga lägenheter i ordinarie bostadsbestånd. 

Helhetsanalysen ska ge underlag för bedömning av framtida inriktning och 
omfattning av de olika boendeformerna. Utredningen kommer att ge underlag för 
slutsatser och förslag om åtgärder för att möta den demografiska utvecklingen. 
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Bilaga 1  

Innehåll i inventeringen av tillgänglighet 

Vid inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har följande parametrar 
beaktats.  
 

1. Gångvägars framkomlighet 
a. vägbeläggning, nivåskillnader, bredd, belysning 

 
2. Belysning 

a. entréer, gångvägar 
 

3. Orienterbarhet 
a. skyltat till entréer 

 
4. Tillgänglig utemiljö 

a. gångvägar, vilplatser 
 

5. Entré 
a. nivåskillnad, ramp, ytterdörr 

 
6. Trapphus 

a. lägenheter i entréplan, trappsteg till 1:a vån, ledstänger i trappa, 
rollatorparkering 
 

7. Hiss 
a. nivåskillnad innan hissen, automatisk dörröppnare, hissdörren 

 
8. Soprum 

a. avstånd, tillgänglighet med rollator/rullstol, soprumsdörr 
 

9. Vilplatser 
a. Längs gångvägar 
b. Vid torg och centrum 

 
10. Parkering 

a. Gatuparkering nära huset 
 
Vid inventeringen har även noterats hinder som enkelt kan åtgärdas. 
Fotodokumentation har skett av bra exempel och enkelt åtgärdade hinder.  
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Bilaga 2  

Kriterier på tillgänglighet 

Tillgängligheten till flerfamiljsfastigheter har vid inventeringen klassats i tre nivåer 
efter tillgänglighetsgrad. 
 

Rollatortillgänglig lägenhet 
• Gångvägar ska vara lätt att ta sig fram på med rollator (ej tjockt lager grus) 
• Nivåskillnader får vara högst 6 trappsteg förutsatt att ledstänger finns 
• Belysning på gångvägar och vid entré 
• God orienterbarhet med skyltar vid entré 
• Entrédörren ska vara minst 90 cm bred 
• Entrédörren ska vara lätt att öppna 
• Om hiss ej finns ska det finnas plats att parkera rollator vid entrén 
• Trappor får vara högst 6 trappsteg och försedda med ledstänger 
• Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga för personer med 

rollator 
 

Rullstolstillgänglig lägenhet 
Förutom kraven för rollatortillgänglighet krävs att: 

• Gångvägar ska vara hårdbelagda och utan trappsteg 
• Gångvägar får ej ha trappsteg men mindre lutning och ska vara minst 1 m 

breda 
• Entrén får ha högst 25 mm nivåskillnad 
• Vi högre nivåskillnad vid entrén ska ramp finnas 
• Från entrén till lägenhetsdörren får det vara högst 25 mm nivåskillnad 
• Vid högre nivåskillnad skall det finnas hiss (eller ramp om det är små 

nivåskillnader) 
• Hissdörr ska vara lättöppnad/ha dörröppnare 
• Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga för personer i 

rullstol 

Ej tillgänglig lägenhet 
• Lägenheter där kraven för rollatortillgänglighet ej uppfylls är ej tillgängliga. 
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    Bilaga 3 

Karta över områdesindelningen 

 

 

  

      Kommundelar 
1 Järbo 
2 Ovansjö 
3 Storvik-Hammarby 
4 Södra 
5 Västra 
6 Årsunda 
7 Österfärnebo 
8 Östra 
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 Karta över områdesindelning för centrala Sandviken  

Centrala Sandviken  
NYKO  Område  
116  Stadsparken  
117  Nya Bruket              
118  Centrum  
119  Kyrkåsen  

Centrala Sandviken 
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Bilaga 4 

Enkelt åtgärdade hinder 

 

 
Antal Antal Entréer med  Entréer med  

Område entréer lägenheter minst 5 lägenheter 1 lägenhet 
Järbo 26 30 0 22 
Ovansjö 64 88 1 41 
Storvik-Hammarby 37 68 3 24 
Årsunda 19 28 0 14 
Österfärnebo 56 73 2 46 
Östra exkl Centrala S 12 19 1 8 
Södra 122 122 0 122 
Västra 184 255 0 119 

     Stadsparken 38 90 0 0 
Nya Bruket 285 298 0 238 
Centrum 80 271 7 20 
Kyrkåsen 38 105 7 8 
Centrala Sandviken 441 764 14 266 
     
Sandvikens kommun 961 1 447 21 662 
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