
Badplatser
Helsingborgs välbesökta kallbadhus – Pålsjöbaden,  
Kallis och Rååbaden har öppet hela året. Staden har 
även några fina badplatser med ramper och räcken som 
underlättar för ett svalkande dopp i havet under varma 
sommardagar.

► Vikingstrand – stadens mest tillgängliga badplats, 
drivs tillsammans med DHS (De handikappades sam- 

 arbetskommitté) och är bemannad vid badväder 
sommartid måndag – fredag, klockan 10:00 -16:00.

► Järnvägsmännens bad intill Kallis på Gröningen.
► Rydebäcks brygga vid Rydebäcksbadet.

Är inte havet tillräckligt inbjudande finns även Filborna 
arena och Simhallsbadet med sina inomhusbassänger.

Lekplatser
Stadens lekplatser är omtyckta. Här är några som är till-
gängliga för alla. Se fler lekplatser på helsingborg.se

► Hinderbanan – är en stor lekplats i Maria park.
► Stadslekan ligger i Stadsparken i nära anslutning till

Knutpunkten och stadens shoppingstråk.
► Hopp i Topp i Öresundsparken uppe på landborgen

där även Trädslingan passerar.
► För alla – en rolig lekplats i anslutning till en multiarena

på Planteringen intill Wienertorget.
► Parkourbanan på Elineberg är en utmaning för dig

som har armstyrkan.

Tillgängliga upplevelser i Helsingborgs stad
Det finns mycket att uppleva och göra
Helsingborgs stad har många härliga ”smultronställen” att  
upptäcka och utforska. Allt från badplatser och lekparker  
till utställningar, teater och konserter. Här ger vi några tips  
på platser som är väl värda ett besök för stora som små  
och som är tillgänglighetsanpassade för dig som har 
någon form av funktionsnedsättning.

Mer information om de olika platserna som vi tipsar om 
finns på helsingborg.se där det även finns kartor med 
exempelvis till gänglighetsanpassade offentliga toaletter 
utmarkerade. Det finns dessutom foldrar, som den här,  
för många av våra naturområden och leder. Dessa är 
givetvis gratis och kan bland annat hämtas på Helsingborg 
kontaktcenter på Stortorget, Dunkers kulturhus, Stads-
biblioteket och i Stadsbyggnadshuset eller laddas ned  
från vår hemsida.

Självklart finns det fler ställen som du är välkommen att 
upptäcka. På stadens hemsida hittar du alltid uppdaterad 
information. Läs mer på helsingborg.se

Naturupplevelser och leder
I Helsingborg med omnejd finns det många vackra leder  
där du kan ta dig fram med rullstol. Här listas ett axplock  
på naturområden och leder som kan bli en trevlig utflykt.

► Filborna Skogspark – ett spännande område intill
Filbornaskolan och som är lätt att nå med buss eller bil.

► Bruces skog som du hittar info om på vår hemsida.
► Duvestubbeskogen i Ödåkra – en trevlig natur 
 upplevelse med bra gångvägar och ett antal rastställen.
► Pålsjö skog med fina framkomliga motionsleder.
► Örby ängar söder om Råå. Kör in från Landskrona- 
 vägen mot folkhögskolan så hittar du hit, bra parkering.

För dig med permobil eller som har sällskap av någon som 
hjälper till när det går uppför eller utför rekommenderas: 

► Tallskogsleden som börjar vid Wienertorget på
Planteringen och sträcker sig till Råå vallar.

► Jordbodalen som ligger i anslutning till Folkets park.
► Ramlösa brunnspark med sina berömda vattenkällor.
► Rååns dalgång där stigarna på den norra sidan av ån

är framkomliga med barnvagn och med rullstol,
men eftersom terrängen är brant vid vissa partier
rekommenderas rullstolsburna att ha sällskap med sig.

► Landborgspromenaden där stora delar är tillgängliga
för barnvagn och rullstol. I foldern för Landborgsprome-

 naden har trappor och branta backar markerats.
► Trädslingan i centrala Helsingborg sträcker sig genom

några av stadens vackra parker.

Enkelt avhjälpta hinder – vad vi har gjort
I Helsingborg har vi kommit långt med ”enkelt avhjälpta 
hinder”. Det innebär bland annat att Helsingborgs stad, vid 
arbeten i den offentliga utomhusmiljön, tar tillfället i akt att 
tillgänglighetsanpassa det direkta närområdet för arbetet. 

Exempel på det vi gör
• tar bort nivåskillnader i kvartershörn.
• byter ut ojämna gångstråk och parkeringsplatser

mot jämna.
• sätter upp sittbänkar med arm- och ryggstöd.
• justerar gamla sittbänkar och monterar dit nya armstöd.
• lagar håligheter, kompletterar med asfalt/grus i gång- 
 banor, beskär buskage, breddar passager med mera.
• kompletterar med ny belysning.
• monterar räcken och kontrastmarkerar trappor.
• bygger om övergångsställen och busshållplatser.

Helsingborgs stad anordnar dessutom kurser i tillgänglig-
hetsförståelse för stadens tjänstemän och politiker samt 
buss träningsträffar för invånare i samarbete med Skåne-
trafiken och lokala träffpunkter. Staden har nära samarbete 
med DHS (De Handikappades Samarbetskommitté). 
 När vi bygger om och bygger nytt i Helsingborg följer 
vi de riktlinjer som finns i ”Handbok för en tillgängligare 
utemiljö”.

Tillgänglighetsrådgivare
Vill du veta mer om tillgänglighet? Kanske behöver du  
hjälp med att tillgänglighetsanpassa din bostad, lokal,  
entré eller utomhusmiljö. Då kan du få hjälp och tips  
av kommunens tillgänglighetsrådgivare. Kontakta gärna 
Agneta Hyberg, telefon 042 - 10  50 00 för rådgivning.

Läs om Helsingborgs stads arbete med tillgänglighet  
och anpassning av den offentliga utomhusmiljön:  
helsingborg.se/tillganglighet

helsingborg.se

Tillgänglig utemiljö
en stad anpassad för dig

Rekommenderade besöksmål
► Dunkers kulturhus – utställningar, restaurang och café.
► Stadsteatern och Konserthuset – nära Norra hamnen.
► Fredriksdal museer och trädgårdar – och friluftsteater,

inträde under sommarhalvåret.
► Sofiero slott och trädgård – även evenemang / konserter,

inträde under sommarhalvåret.
► Strandpromenaden – sommarens populära mötesplats.
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En stad för alla människor
Staden är skapad av och för människor. Helsingborgs 
utomhusmiljö ska vara tillgänglig för alla människor. 
Det innebär bland annat att äldre och personer med 
funktionsnedsättning av något slag – såväl temporär 
som var aktig – ska kunna ta sig runt i staden. Det ska 
också vara enkelt att ta sig fram med barnvagn.

Här får du en liten inblick i stadens arbete med att till-
gängliggöra utemiljön i Helsingborg. Ett kontinuerligt 
arbete som innefattar många hänsynstaganden till 
lagar, regler, rekommendationer och – det viktigast  
av allt – invånarnas behov. 

Målet är att alla ska kunna röra sig i staden och nyttja 
dess kvaliteter så friktionsfritt det är möjligt.

Tillgänglig utemiljö i Helsingborgs stad

Hinder
Sedan 2005 har vi arbetat aktivt med att ta bort hinder för  
att underlätta för rullstol, rullator och barnvagn. 
 Onödiga kanter har tagits bort mellan gata och trottoar 
samt vid övergångsställen. Dessutom har vi ersatt ojämn 
beläggning på trottoarer och gångbanor med slät. 

Tips till företagare och butiksägare
Genom att ta bort trösklar och mindre trappsteg 
under   lättar du för personer med rullstol och rullator 
att komma in i din lokal. En automatisk dörröppnare 
på en tung dörr gör det också enklare att ta sig in.
 
Tänk på att inreda din lokal på ett sådant sätt att det 
finns plats för besökare i rullstol eller med barnvagn  
att ta sig runt.
 Du kan hjälpa personer med svag syn genom att 
ha bra belysning i lokalen samt att ha räcken och 
kontrastmarkering på trappor.Terrasshissen vid Terrasstrapporna, som förbinder Stortorget och Slottshöjden, tar dig lätt upp för den branta landborgen.

Ett viktigt förbättringsarbete
I Helsingborg pågår ett kontinuerligt förbättrings-
arbete med att göra staden tillgänglig för alla  
människor. Det inne bär att tillgänglighetsaspekten 
genom syrar all planering av förändringsarbete  
i stadsmiljön och även vid en del underhållsarbeten. 
Att satsa på tillgänglighet är dessutom ett krav enligt 
plan- och bygglagen. 

Tillgänglighet handlar bland annat om hur en verk-
samhet, plats eller lokal är anpassad för personer 
med olika varianter av funktionsvariation.

Anmäl hinder
Du kan hjälpa oss att rätta till hinder genom att  
anmäla det till Helsingborg kontaktcenter, telefon 
042 -10 50 00, eller använda e-tjänsten Felanmälan  
på helsingborg.se.
 
Ett enkelt sätt för dig som har en smart mobiltelefon 
är att ladda ned appen ”Ett bättre Helsingborg”. Med 
appen kan du meddela oss om sådant som behöver 
åtgärdas i den offentliga utomhusmiljön. Du kan 
beskriva felet, peka ut platsen på en karta och även 
bifoga en bild om du vill.

Helsingborgs stad
Kontaktcenter · Stortorget 17
Postadress SE-251 89 Helsingborg
Telefon 042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se
helsingborg.se

Bänkar
Det finns många nya bänkar med armstöd och ryggstöd. 
Det gör det enklare för dig som är äldre och har svårt att 
sätta dig och resa dig, att vila under promenaden. Det finns 
även gamla bänkar som utrustats med armstöd av åter-
vunnen alm.

Kollektivtrafik
På många hållplatser finns en hög plattform där bussen  
stannar. Det förhindrar att det blir nivåskillnad mellan 
väg kanten och bussen när du kliver på och av.
 Bussarna kan luta i sidled så att personer med rullator 
eller rullstol lätt kan ta sig in och ut. Chauffören kan även  
fälla ut en ramp. För att lättare hitta till rätt buss vid 
buss hållplatsen finns hörbar information om linje och 
slut station. I bussarna finns synlig information om nästa 
hållplats och automatiskt hållplatsutrop.
 
I Skånetrafikens reseplanerare finns information om  
vilka hållplatser som är tillgänglighetsanpassade.  
Du kan läsa mer om det på skanetrafiken.se

Trappor
Med kontrastmarkering blir det lättare att se var en trappa 
börjar och slutar. Kontraster märks ofta ut som linjer eller 
prickar i svart eller vit färg. Stadens trappor har även fått 
räcken så det blir enklare att ta sig upp och ner.

Övergångsställen
Vid över gångs stället är halva trottoarkanten försedd  
med en kant och vita varningsplattor så att personer med 
syn nedsättning vet när de lämnat trottoaren och går ut  
i gatan. Andra halvan saknar kant mellan gata och trottoar 
för att underlätta för personer med rörelsehinder att ta sig 
över med rullator eller rullstol.
 Vid flertalet övergångsställen med ljussignaler finns  
en kännbar tryckknapp för synskadade med taktil informa-
tion om refug, antalet filer på gatan och det beräknade 
avståndet för att ta sig över gatan.

Ledstråk och markbeläggning
Taktila ledstråk underlättar för personer med synnedsätt-
ning och består av räfflade plattor i marken. Plattorna gör 
att du som har ledkäpp lättare kan hitta rätt. Ledstråk finns 
vid busshållplatser, övergångsställen, vid Helsingborg C 
samt vid öppna torg och platser. Det finns kupol-/varnings-
plattor, som markerar gränsen mellan trottoar och gata. 
 På många platser har kullrig gatsten successivt bytts ut 
mot sågad, slät, smågatsten för ett jämnare underlag med 
bibehållen estetik. Att fälla in jämna plattor är också ett 
sätt att underlätta för gående och hjulburna.


