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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Denna ansökan om medel avser ett projekt för att utveckla en ny standard för
information och enhetlig presentation av vandringsleder, motionsspår och annan
infrastruktur för promenad och vandring i syfte att förbättra tillgängligheten till och
främja friluftsliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vandring och promenader representerar den kanske viktigaste formen av fysisk
aktivitet i samhället eftersom det är den överlägset mest vanliga aktivitetsformen
med mer än dubbelt så många utövandetillfällen som den näst mest vanliga
(cykling). Promenad och vandring är dessutom en mycket billig form av motion och
rörelse och något de allra flesta personer kan utöva, och utövar regelbundet, oavsett
inkomst, utbildning, ålder, intresse för motion och idrott. Promenad och vandring är
därför mycket viktiga pusselbitar i arbetet för att stärka folkhälsan, främja friluftsliv
och att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper. På så sätt kan sägas att
promenad och vandring är en viktig samhällsangelägenhet. Vandring och
promenader innebär alltid fysisk aktivitet och ofta att personer kommer i kontakt
med naturen vilka båda för med sig kraftfulla hälsoeffekter.
Centralt för att främja promenad, vandring och naturkontakt är tillgången till



vandringsleder, motionsspår och andra slingor. Med tanke på promenadens
särställning i samhället skulle man kunna tro att infrastrukturen för vandring och
promenad prioriteras högt av olika aktörer och att informationen och
presentationen av spår och leder håller hög klass för att locka till naturkontakt,
fysisk aktivitet och ”liv och rörelse”, t ex hos kommunerna. Så är mycket långt ifrån
fallet enligt våra mångåriga erfarenheter på området. Tvärtom, bristerna är ofta
mycket påfallande och allvarliga. I en tid av snabb digitalisering, där människor
förlitar sig mycket på internet för kunskapsinhämtning, blir bristen på information
och presentation extra olycklig.
Våra erfarenheter av att vistas på, och kartlägga, motionsspår och vandringsleder
visar att det:
- generellt är mycket bristfällig information och presentation om spår och leder; ofta
framgår endast längden på spåret;
- är stor skillnad på standard på informationen och presentationen mellan olika
kommuner och mellan olika andra aktörer;
- inte sällan endast framgår information om de spår som kommunerna själva
förvaltar, medan andra aktörers spår och leder saknas, vilket försvårar för
potentiella besökare att ta reda på det faktiska och totala utbudet i kommunen eller
området;
- ofta saknas adress eller adresskoordinater till spåret, vilket gör det svårt att hitta
dit om man inte har bra lokalkännedom;
- sällan framgår hur kuperade spåren är, vad det är för underlag och kvaliteten på
underlaget, vilket gör det svårt att bedöma tillgängligheten utifrån besökarens
förutsättningar, till exempel för personer med funktionsvariationer;
- ofta saknas sådan basal och viktig information som huruvida spåret eller leden är
tillgängligt för personer med funktionsvariationer eller inte. Vår bedömning är att
sådan information saknas i mer än 9 fall av 10, och det framgår sällan vad vid en
anläggning som är handikappanpassat – är det slingorna, parkeringen, toaletterna,
skyltarna, eller allt detta?;
- det ofta saknas information om övrigt utbud och service vid anläggningen eller
längs spåret;
- det är relativt ovanligt att det finns översiktskartor över området publicerade,
vilket försvårar navigeringen och förståelsen för hur området ser ut för besökare
eller potentiella besökare;
- är vanligt att kommuner/aktörer glömmer att informera om vilka färgmarkeringar
som gäller för olika spår, huruvida ett spår har tillgång till elljus eller inte, eller om
en slinga är en rundslinga eller tur-returspår;
- är mycket olika bedömningar, och slarviga bedömningar, av spårets kupering och
svårighetsgrad (ofta en grov underskattning av kupering), vilket ökar risken för att
besökare väljer olämpliga spår eller inte tar sig runt spåret.

Sammanfattningsvis, situationen i Sverige med mycket bristfällig information och
”ojämna” presentation av olika former av leder och spår, medför sannolikt att
många potentiella besökare avstår ifrån att använda de spår och leder som faktiskt
finns och att många invånare och potentiella besökare inte hittar till spåren eller
leden. Man ska inte räkna med att alla invånare vet var spåren finns, även om man
bor på orten! Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att locka nya grupper till
naturen, friluftsområdena och till leder och spår. Dessa grupper kan inte förutsättas
ha god kännedom om spåren automatiskt. För dessa grupper blir informativ och
attraktiv presentation av spår och leder en mycket viktig detalj i att locka ut dem i
naturen. Om invånare och besökare avstår ifrån att använda spåren, pga bristande
information, får det allvarliga konsekvenser för folkhälsan, friluftslivet och
befolkningens fysiska aktivitet. Kommunernas bristande fokus på spåren sänder
även signaler om att spåren inte är särskilt viktiga för dem, vilket rimmar illa med
forskning och undersökningar som visar att invånare och besökare värdesätter
friluftsområden och spår/leder mycket högt.

Utveckling av information och presentation
Projektet har två huvudsakliga arbetsområden, varav föreliggande ansökan gäller



del 1. Dels att utveckla en pedagogisk och utförlig modell för hur information om
spår och leder ska presenteras digitalt och på plats vid en anläggning ur
tillgänglighetssynpunkt, dels en faktisk kartläggning av spår, leder och slingor
utifrån modellen samt implementering och spridning av modellen till primära
aktörer i Sverige.
Del 1 innefattar en omfattande kartläggning av dels hur spår och leder presenteras i
Sverige samt aktörers tidigare förslag till förbättringar på området, dels
utvecklandet av en pedagogisk modell utifrån våra kompetenser och
specialområden: pedagogiska modeller för information, tillgänglighetsfrågor för
ökad fysisk aktivitet, tillgänglighetsfrågor i naturen för grupper med
funktionsvariationer. Del 1 planeras att genomföras i nära kontakt med primära
aktörer för det nationella och regionala arbetet med friluftsliv.
Projektet kan ses som ett komplement till det pågående projektet som delar av
turistbranschen driver 2020-2022 med finansiering av Tillväxtverket och
Jordbruksverket, samt Naturvårdsverkets och Länstyrelsernas kontinuerliga arbete
med att tillgängliggöra natur, vandringsleder och friluftsliv. Projektet ska även ses
som ett led i arbetet med att skapa öppna data inom planering och satsning på
friluftsliv och natur.
. Information och presentation av spår och leder är idag mycket bristfällig i Sverige.
Dels saknas ofta mycket väsentlig användarinformation om framkomlighet, utbud
och tillgänglighet, dels är informationen utspridd hos många olika aktörer med olika
standard på befintlig information. Dessutom är det sällan som informationen täcker
all infrastruktur för leder och spår, exempelvis vandringsleder i fjällmiljö,
låglandsleder, motionsspår, elljusspår, hälsans stig, natur- och kulturstigar.
Situationen gör att det idag ofta är svårt för besökare eller potentiella besökare att
hitta information och kunna göra en bedömning av tillgänglighet och framkomlighet
utifrån sina förutsättningar. Bristen på information är idag som allra störst för
personer med olika funktionsvariationer – en grupp som redan upplever störst
hinder att ta sig ut i naturen och som är minst fysiskt aktiva i samhället – och när
det gäller tätortsnära spår, t ex motionsspår, enligt våra erfarenheter.
Projektet bedöms vara av stort riksintresse för friluftslivet i Sverige genom att bidra
till en enhetlig modell för hur information om spår och leder ska presenteras ur
tillgänglighetssynpunkt i hela landet. Projektet bedöms även komplettera pågående
projekt som exempelvis turistbranschen genomför 2020-2022. Projektet berör
många av de nationella friluftsmålen inklusive Tillgänglig natur för alla, Tillgång till
natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur, Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling och Friluftsliv för god folkhälsa.

Förväntade effekter

Effekten väntas bli att vi får ett enhetligt, system när det gäller information och
symboler och som är lättare att förstå så att fler människor kommer ut i naturen och
därmed blir friskare och piggare. Effekten blir därmed också att man då bryter
isoleringen för människor med olika funktionsvariationer.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
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Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.



Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.


