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Förord 

Trafikverket ska se till att förverkliga den beslutade funktionshinderspolitiken, 

som regleras i regeringsuppdrag och i en särskild förordning, SFS 2014:135. Vi 

ska vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning, och bidra till allas delaktighet i samhället. 

 

Syftet med denna exempelsamling är att visa hur man kan bygga bort enkelt 

avhjälpta hinder på ett bra sätt. Genom att göra det, bidrar vi till bättre 

användbarhet och tillgänglighet till transportsystemet. Alla ska, oavsett 

förmågor, kunna ta sig fram till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på 

allmänna platser. 

 

Exempelsamlingen har fokuserat på utformning av statens allmänna vägar med 

hänsyn till Boverkets föreskrift 2011:13, HIN 3. Den berör ledning för 

synskadade, övergångsställen, gångpassager, gångytor, ljushetskontraster, 

belysning, rastplatser, markbeläggning, biluppställningsplatser, ramper och 

trappor. I exempelsamlingen visar vi på möjliga lösningar och metoder för att 

uppfylla föreskriften. Dokumentet kan användas som underlag för kommande 

styrande Trafikverksdokument. 

 

Det här dokumentet är en revidering av Exempelkatalog för enkelt avhjälpta 

hinder, publikation 2008:18. Revideringen har gjorts av arkitekt Mai Almén i 

samarbete med professor Agneta Ståhl vid Institutionen för teknik och samhälle, 

Lunds tekniska högskola. Beställningen är gjord av verksamhetsområde 

Planering, enhet Användbarhet, vid Trafikverket. 

 

April 2016 

Ulrika Wennergren 
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1. Allmänt 

Boverkets föreskrifter BFS 2013:9 HIN 3 och allmänna råd om undanröjande av 

enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på 

allmänna platser innehåller följande:  

 kortfattade föreskrifter som är bindande och gäller generellt,  

 allmänna råd som innehåller generella rekommendationer om hur 

föreskrifterna ska tillämpas 

Rekommendationerna anger hur någon kan eller bör handla för att uppfylla 

föreskrifterna. Men det står den enskilde fritt att välja andra lösningar och 

metoder om dessa uppfyller föreskrifterna. De allmänna råden kan vara sådana 

regler som ska främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som 

ska bidra till utveckling i en viss riktning av praxis, men som inte formellt binder 

den som råden är riktade till. 

Detta dokument innehåller tolkningar och exempel på lösningar med 

utgångspunkt från HIN 3. 

Texten i den färgade plattan vid varje rubrik innehåller rimliga tolkningar av 

kraven i HIN 3. Ljushetskontrast och ledning för synskadade beskrivs 

inledningsvis i dokumentet och återkommer längre fram under andra rubriker. 

Vi har valt exemplen för att visa hur kraven i HIN 3 kan uppfyllas. Eftersom det 

är svårt att hitta perfekta lösningar från verkligheten, visar miljöbilderna inte 

några fullgoda exempel. Därför innehåller texten vid bilderna kommentarer om 

vad som är bra i utformningen, och ibland vad som kunde ha varit bättre. 

Avsikten är att bilderna ska vara inspirerande. 

Utdrag ur HIN 3: 

"Enkelt avhjälpta hinder 

5 § Hinder enligt 6–18 §§ ska avhjälpas, så snart det inte är orimligt med 

hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska 

konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, 

lokalhållaren eller näringsidkaren. 

Allmänt råd 

Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör ständigt omprövas. 

Bedömningen av ett och samma hinder kan variera; ett hinder som vid en viss 

tidpunkt inte bedöms som enkelt avhjälpt kan senare bedömas vara det om 

förutsättningarna ändras. 

De praktiska förutsättningarna handlar om det som fysiskt behöver göras för att 

avhjälpa hindret. Förutsättningarna på platsen påverkar bedömningen; ett 

hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. Exempelvis 
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kan det vara enkelt att komplettera eller ersätta 2–3 trappsteg med en ramp om 

det finns tillräckligt med utrymme, medan det kan vara svårt att göra det i en 

trång miljö med smala trottoarer. 

De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och 

förmågan att bära kostnaderna. Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd 

vara orimligt betungande för en ägare men hanterbar för en annan ägare med 

andra ekonomiska ramar." 
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2. Ljushetskontrast 

Tips 

 Ställ kraven på ljushetskontrast i 

upphandlingen. På så sätt uppfylls 

lagstiftningens krav. 

 Påverka tillverkarna att ange ljushetstal på sitt 

markmaterial i både torrt och vått tillstånd. 

2.1. Fördjupning 

Ur Boverkets Enklare utan hinder: 

Den skillnad i ljushet som behövs (0.40 enligt NCS) 

är stor för markbeläggningsmaterial. Många material 

förändras med tiden. Mörka material blir oftast 

ljusare och ljusare blir oftast mörkare, t.ex. på grund 

av solljus, slitage, luft och smuts. Markbeläggningar mörknar olika mycket av 

väta, vilket man också behöver ta hänsyn till vid beräkningen av 

ljushetskontraster. Även behandlingen av stenen påverkar ljusheten. 

Krysshamrad granit är t.ex. ljusast, därefter kommer flammad granit och 

mörkast är polerad granit. 

2.1.1. NCS ljushetsmätare 

NCS ljushetsmätare (Lightness meter) i papper har en gråskala i 18 steg. Med 

dessa steg kan man visuellt bestämma en ytas ljushet. För varje steg ger 

mätaren ett ljushetstal, ett ljushetsreflektantal, och en NCS-beteckning.  

Ett nyare sätt, som är säkrare och enklare, är att mäta ljusheten i en 

digital ljushetsmätare. Denna metod ger i samma mätning av färgens 

svärta, mättnad och kulör. 

Bild 1a och 1b 

NCS ljushetsmätare 

Ljushetsmätarna kan beställas 

på  

Skandinaviska Färginstitutet i 

Stockholm,  

telefon 08-617 47 00, 

www.ncscolour.com 

Källa: © Skandinaviska 

Färginstitutet AB. Bilden av 

pappersmätaren är publicerad  

med tillstånd av Skandinaviska 

Färginstitutet AB 

 

Ljushetskontrast 

Ljushetskontrasten ska alltid vara minst 0,40 

enligt NCS (Natural Color System) både i vått 

och torrt tillstånd, och även i belysning i 

mörker. 

Ljushetskontrasten mellan två ytor är 

skillnaden mellan ljushetstalen för respektive 

yta. 

Man uppnår ljushetskontrasten genom att 

använda olika material, måla, fälla in material 

i en yta med mera. 

Skuggor är inga användbara kontrastgivare. 

Markeringen på gångytor ska vara halkfri och 

ha samma friktion som omgivningen. 

Ljusheten bestäms genom att man jämför mot 

färgprover i en skala från vitt till svart. Det gör 

man med hjälp av NCS ljushetsmätare som 

består av en gråskala i 18 steg. 

http://www.ncscolour.com/
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3. Ledning för synskadad 

     

Bild 2a och 2b Längsgående och riktningsgivande ledning. Ledyta med sinus- 

respektive ribbstruktur med5 mm höjd. Teknikkäppen rör sig i sinusform över dessa ytor. 

 

Foto: Vägverket 

 

 

Bild 3 Varningsyta. Varningsyta med skurna kupoler, 5 mm höga. Strukturen ska vara 

sådan att teknikkäppen fastnar eller stoppar upp på dessa ytor. 

 

Ett ledstråk definieras som en kontinuerlig följd av naturliga och konstgjorda 

ledytor, varningsytor och valytor mellan start- och målpunkt, endast avbrutet av 

cykel- och körbana. Ledstråket ska ge både synbar och kännbar ledning. 

En naturlig ledyta är en yta som är ett vanligt inslag i miljön, till exempel en 

vägg, en kant, ett räcke, en mur, gräs eller en plantering mot asfalt eller 

plattor. I första hand bör man eftersträva att använda naturliga ledytor. 

En konstgjord ledyta består av signalytor som anger riktningsgivande ledning, 

kupolytor som anger varning för fara och valyta, som är en plats för 

riktningsändring. 

 

3.1. Fördjupning 

Längsgående och riktningsgivande ledning får man med till exempel 

betongplattor med längsgående sinus- eller ribbstruktur med specifika 

måttförhållanden enligt internationell standard, se måttangivelser med 

förklaringar i slutet av exempelkatalogen. 
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Så här ska utformningen vara  

 Teknikkäppen (lång vit käpp) ska kunna föras över ledytsplattorna utan 

att fastna. Strukturer som ger käppen en jämn, sinusformad rörelse 

fungerar bra. 

 De riktningsgivande plattornas kanter ska vara i jämnhöjd med 

omkringliggande ytor, så att det går lättare att föra teknikkäppen över 

ytan, och så att det inte är risk för att snubbla. 

 De riktningsgivande plattornas kanter ska inte vara fasade. 

En varningsyta varnar för fara, och består av en yta med skurna kupoler med 

specifik placering och utformning av kupolerna enligt internationell standard. 

Den taktila strukturen på kupolytan ska vara sådan att den vita teknikkäppen 

fastnar när den förs över ytan. Kupolerna får inte vara utformade så att de 

innebär en risk för att människor ska snubbla. 

Varningsytor ska kontrastera i ljushet minst 0,4 enligt NCS mot omgivande ytor. 

En valyta är en slät yta som markerar en plats där man måste göra ett aktivt 

och medvetet val för att ändra riktning. Valytan ska kontrastera i ljushet mot 

ledytan och också om möjligt mot omgivande ytor. 

För att konstgjorda led- och varningsytor i gångytor ska uppfattas med 

teknikkäpp krävs att omgivande material är slätt (bredd minst 60 cm på ömse 

sidor om de konstgjorda ytorna). Exempel på det kan vara slät asfalt eller väl 

lagda släta betongplattor, utan eller med minimalt fasade kanter. För att 

undvika snubbelkanter är det viktigt hur man utformar anslutningen till 

omgivande material.
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Bild 4 Ledytor och varningsytor ska kontrastera i ljushet mot omgivningen  

Ledytor och varningsytor ska kontrastera i ljushet mot omgivningen, alltså även mot 

valytorna. Det är viktigt för att vägleda personer med synnedsättning som inte använder 

teknikkäpp, men även för dem som använder käpp tillsammans med sina kvarvarande 

synrester. Även naturliga ledytor ska ge ljushetskontrast. 

 

Nils Eriksson-terminalen, Göteborg 

 

Bild 5 Naturlig ledyta som kontrasterar både visuellt med ljushetskontrast, och 

taktilt  

Gångbanans mitt är belagd med rosa asfalt med limmat grus, och har kanter av 

granithällar samt grått löst grus som omgivande material. Både den rosa asfalten och det 

lösa gruset har en hel del svärta i sig, men det borde ha varit ännu lite mer eftersom 

granithällarna inte kontrasterar tillräckligt i ljushet mot sin omgivning. Även den 

hårdgjorda gången, som leder till ett övergångsställe vinkelrätt mot huvudgången, är 

både taktilt uppfattbar med teknikkäpp, och visuellt uppfattbar genom ljushetskontrasten 

för den som har synrester. 

 

Katarina Bangata, Stockholm 
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 Bild 6 Naturlig, taktil ledyta längs kantstöd fortsätter med konstgjord, taktil 

ledyta till målpunkten. Hela ledytan kontrasterar i ljushet mot omgivande ytor 

Den taktila ledytan fungerar även som en visuell ledyta för personer med synrester. Både 

de som använder teknikkäpp och de som inte gör det kan följa ledytan. Den konstgjorda 

ledytan fortsätter även där det finns naturliga kanter, eventuellt av estetiska skäl. 

 

Ingvar Kamprad Designcentrum, Lund 

 

Bild 7 Naturlig ledyta längs en stenkant, men där den utstickande växtligheten 

är ett hinder 

Kanten längs planteringen är upphöjd och går att käppa mot. Buskarna måste klippas för 

att inte vara ett hinder för personer med synnedsättning. En gräskant kan också ge 

ledning. 

 

Clemenstorget, Lund 
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Bild 8 Naturliga taktila ledytor har knutits ihop med konstgjorda ledytor 

Ledstråket följer gräskanten och har kompletterats med konstgjorda ledytor i form av 

sinusplattor förbi cykelparkeringen och förbi ytan med bänk. Den konstgjorda ledytan 

kontrasterar också i ljushet mot gångbanans asfaltyta. Kantstenen mellan asfalt och gräs 

hade behövt vara ljusare för att ge tillräcklig ljushetskontrast även i vått tillstånd. 

 

Vid vårdcentralen Måsen, Lund 

 

 
 

Bild 9 Naturliga taktila ledytor har knutits ihop med konstgjorda ledytor. 

Den naturliga taktila ledytan, som bildas av kanten till planteringarna, knyts ihop av en 

konstgjord ledyta i form av en sinusyta. Detta förhindrar att det uppstår glapp i ledytan 

som gör att en person, som har nedsatt syn och orienterar med teknikkäppen, lätt kan 

tappa riktningen. 

 

Lasarettsområdet i Lund  
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Bild 10 Naturlig taktil ledyta har kompletterats med konstgjord ledyta  

Ledstråket följer en mur och en fasad, och har sinusplattor framför de två närmaste 

öppningarna. Sinusplattorna saknar dock ljushetskontrast. 

 

Skånegatan, Göteborg 

Foto: Sylvia Sundberg 

 

 

Bild 11 Gångriktning ändras 90 grader 

För att uppfatta en 90-graders riktningsändring när man orienterar längs en naturlig 

ledyta, som till exempel här längs en vägg, måste man komplettera med 

riktningsgivande ledning i gångbanans längdriktning. Denna ledyta ska vara 60–70 cm 

bred och 100–150 cm lång på ömse sidor om en slät valplatta 90 x 90 cm.  På bilden 

saknas ljushetskontrast på ledytorna. 

 

Borganäsvägen, Borlänge  
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Bild 12-14 Gångriktning rakt fram, men förskjuten i sidled 

Det finns tillfällen när gångriktningen är rakt fram, men där själva gångytan och därmed 

även den konstgjorda ledytan förskjuts lite i sidled beroende på hur den fysiska miljön är 

utformad. Om det inte finns behov för personer med synnedsättning att känna till 

förskjutningen av ledytan i sidled för orienteringens skull, behöver riktningsändringen 

inte vara vinkelrät och ska då inte markeras med en slät valyta. Valytan används bara för 

att markera en punkt där man måste göra ett aktivt och medvetet val för att ändra 

riktning mot någon målpunkt. 

 

Lund, Halmstad och Västerås 



4. Gångbanor, gångytor, markbeläggning 

 

 

4.1. Fördjupning 

På platser där gångytorna är ojämna så att de är svårframkomliga för bland 

annat rullstols- och rollatoranvändare och för dem som går med kryckor eller 

kryckkäppar, ska det finnas stråk med jämnare markbeläggning med 

åtminstone bredden 90 cm. Till målpunkter som till exempel busshållplatser, 

perronger, övergångsställen, upphöjda gångpassager, entréer, 

informationstavlor och sittgrupper ska det finnas släta gångytor. 

Exempel på jämn beläggning är slät asfalt, släta naturstenshällar, jämna 

betongplattor och marksten utan fasade kanter. 

Beläggning som inte räknas som jämn att förflytta sig på för personer med 

rörelsenedsättningar är till exempel smågatsten – även sågad och flammad - 

storgatsten, kupig marksten, plattor med breda fogar eller tätt med fogar, grus, 

betongplattor med frilagd ballast eller frilagd sjösten. Inte heller konstgjorda 

taktila led- och varningsytor räknas som jämn beläggning. 

För personer med synnedsättning och som använder teknikkäpp har inte grov 

asfalt och plattor med frilagd ballast tillräcklig taktil kontrast mot konstgjorda 

led- och varningsytor för att de ska kunna identifiera den taktila skillnaden med 

käppen. 

  

Följande gäller för gångbanor och gångytor  

 De ska ha en jämn, fast och halkfri yta som är minst 90 cm bred. Dessutom ska det med 

jämna mellanrum finnas mötesplatser som är minst 150 cm breda. 

 De ska ha kantstenar på trottoarer som är kontrastmarkerade i ljushet. 

 De ska vara fria från hinder. 

 Hinder som inte kan flyttas ska kontrastrastmarkeras i ljushet och utmärkas taktilt så att 

de är kännbara med teknikkäpp 

 Hinder som är lägre än 2,20 m över marken ska kontrastmarkeras i ljushet och utmärkas 

så att de är taktilt kännbara med teknikkäpp. 

 Gångbanor och gångytor som innehåller svårforcerade ränndalar ska utformas så att 

personer med rullstol eller rollator kan passera ränndalarna utan svårighet, och så att 

personer med nedsatt syn inte snubblar på dem. 
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Ur Boverkets Enklare utan hinder: 

"Trottoarer och körbanor har i allmänhet en mellangrå eller mellanröd kulör 

vilka har ungefär samma ljushet. Det är egentligen bara svarta och vita 

kantstenar som uppnår kravet på ljushetskontrast mot en mellangrå kulör. Det 

är också viktigt att kontrastmarkeringen inte kan för- växlas med 

vägmarkeringar. Markeringar ska utformas och placeras så att de inte kan 

förväxlas med vägmärken och vägmarkeringar (2007:90 

Vägmärkesförordningen, Transportstyrelsen). Det är alltså viktigt att tänka 

igenom policyn för markbeläggning med hänsyn till ljushetskontrasten på 

kantstenar och vad som är tillåtet enligt vägmärkesförordningen. Ofta väljer 

man så ljusa kantstenar som möjligt när omgivande beläggningar inte ändras. 

Den uppnådda ljushetskontrasten hjälper i alla fall en hel del personer." 

Exempelvis oskyddade stolpar och glasytor i gångstråket kontrastmarkeras i 

ljushet cirka 90 cm respektive cirka 150 cm över markytan. Stolpar 

kontrastmarkeras i ljushet även vid marknivå. Många personer med nedsatt syn 

har ofta blicken riktad neråt för att kunna upptäcka nivåskillnader och andra 

ojämnheter så att de inte snubblar. 

Ränndalar som utgör hinder ska täckas över så att ytan blir jämn, eller bytas ut 

mot till exempel avrinningsgaller eller ränndalar som personer i rullstol eller 

med rollator utan svårighet kan passera. 

 

 

Bild 15 Ledyta över stora öppna ytor med mönsterläggning 

Bilden visar en visuellt tydlig ledyta med valyta, som uppfattas även om den korsar en 

stor, öppen mönsterlagd yta. Det förutsätter att mönsterläggningen har 

ljushetskontraster under 0,15/0,20 enligt NCS för att en person med synnedsättning inte 

ska störas av den. Ledytan på bilden har också taktil tydlighet, men den ska vara dubbelt 

så bred. 

 

Resecentrum, Visby hamn 
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Bild 16 Granithällar i gammal miljö 

I en gammal miljö, där man vill bevara karaktären, har vissa kommuner på en del platser lagt en rad granithäll 

som ersättning för smågatsten mellan de tidigare två granithällarna. De har på det viset fått en 

sammanhängande slät yta med bredden cirka 90 cm. På så sätt skapas en slät gångyta att gå på för personer 

med rörelsenedsättningar. Det krävs dock noggrann läggning för att de raka kanterna inte ska sticka upp och bli 

snubbelkanter.  

 

Denna lösning är dock en stor kompromiss för att kunna bevara ett uttryck i befintlig miljö.  Att ta sig 

fram här på den släta ytan med teknikkäpp innebär att man ständigt stoppas upp eftersom man hela tiden 

fastnar med käppen i smågatstenen runt den släta ytan. Lösningen på bilden saknar kontrastmarkering i ljushet 

som ledyta. 

 

Göteborg 

 

  

Bild 17 Hällar av natursten kan ge jämn yta 

Tre naturstenshällar ligger intill varandra mellan smågatsten. Hällar har använts under lång tid på gångytor av 

natursten. De två gångytorna på bilden är 90 cm breda och ytan är jämn, vilket gör att det går att ta sig fram 

med rullstol och rollator på dem. Gångytan saknar dock tillräcklig kontrastmarkering i ljushet. Att ta sig fram här 

med teknikkäpp innebär dock att man ständigt stoppas upp, eftersom teknikkäppen hela tiden fastnar i 

smågatstenen runt den släta ytan. 

 

Strandvägen, Stockholm 

Enklare utan hinder, foto: Catarina Nilsson 

 



19 
 

 

 

Bild 18 Möblering på ledytor och släta gångytor utgör hinder 

Kontinuiteten mellan två målpunkter är viktig för att en miljö ska vara användbar för personer med 

funktionsnedsättningar. För att denna gamla miljö ska bli användbar för personer med rörelsenedsättningar 

måste ytterligare granithällar läggas i stället för smågatstenen, eftersom uteserveringen under sommartid 

blockerar den annars användbara gångytan. Personer med synnedsättningar som använder teknikkäpp kan 

orientera runt avgränsningen för uteserveringen och hitta vidare på andra sidan. Avgränsningen till 

uteserveringen är gjord på ett bra sätt med tydliga taktila avgränsningar och kontrastmarkeringar i ljushet. 

Störande moment är att teknikkäppen kommer att fastna i smågatstenen med jämna mellanrum. 

 

Göteborg 

 

  

Bild 19 Ljus kantsten ger kontrast 

Ljus eller vit betongkantsten, framtagen med dagens produktionsmetoder, mörknar bara marginellt vid väta och 

under årens gång. Med asfalt på både gång- och köryta ger kantstenen ljushetskontrast både i torrt och vått 

väder samt under många år. Asfalt med svensk granit som ballast ljusnar en del med tiden. 

 

Åtvidaberg 

 

 

Bild 20 Ljus kantsten ger kontrast 
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Mellan mörka skifferliknande betongplattor och grå smågatsten ligger en ljus kantsten av granit. Här är dock 

kontrasten i ljushet inte tillräcklig mot smågatstenen. 

 

Västra Stationstorget, Lund 

 

 

Bild 21 Förrädiska busskantstenar 

De speciella busskantstenarna på bilden är utformade med rundad profil för att bussarna lättare ska komma tätt 

intill busshållplatsen. Det innebär att samma kantsten ligger i olika nivåer, både på trottoaren och på körbanan, 

utan någon kontrastmarkering i ljushet som visar var nivåskillnaden är. Själva kantstenen i gångytans nivå ska 

ha ljushetskontrast mot både gång- och körbana. Den lägre liggande delen av busskantstenen bör då ha samma 

ljushet som körbanan. 

 

Visby och många andra orter 

 

 

Bild 22 Markering av delad gång- och cykelbana 

Delade gång- och cykelbanor kan tydliggöras för personer med synnedsättning genom att delningslinjen målas 

med fyra lager vägmarkeringsfärg: i botten bredden 200 mm, sedan 150 mm, därefter 100 mm och överst 50 

mm. En sådan linje kan identifieras av personer med teknikkäpp men även av dem som har synrester. Den vita 

fyralagerslinjen ska tjäna som varning för personer med nedsatt syn, så att de får en indikation på när de är på 

väg över på fel sida av den delade gång- och cykelbanan. Denna linje är inte avsedd att vara ledyta, utan den 

finns på andra sidan av gångvägen. Om den vita linjen används som ledyta är risken stor att teknikkäppen 

fastnar i något cykelhjul med risk för stor skada för både personen med synnedsättning och för cyklisten. 

 

Studien av ljushetskontraster, Publikation 2010:118 
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Bild 23 Hinder lägre än 2,20 m över marken är en fara 

Hinder som är lägre än 2,20 m över marken måste utmärkas så att de går att känna med teknikkäpp i marknivå 

för att förhindra att personer med synnedsättning går in i dem. Hindren ska dessutom kontrastmarkeras visuellt i 

ljushet. Planteringen där kvinnan följt den naturliga ledytan – kanten mot plattsättningen – kan utvidgas så att 

kanten på planteringen når fram till snedsträvan när denna har en höjd som är 2,2 meter över marken. 

 

Kongens Lyngby, Danmark 

 

 

Bild 24 Hinder lägre än 2,20 m över marken är en fara 

Båda personerna på bilden har nedsatt syn, och mannen har dessutom begränsat synfält. Kvinnan är cirka 160 

cm lång. Om de orienterar längs trottoarkanten med sina teknikkäppar går de rakt in i skylten. 

 

Malmö 

  

 

Bild 25 Äldre ifylld ränndal 

Ifyllnaden av den äldre typen av ränndal är en U-formad uppochnervänd plåt. 
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Jönköping 

 

  

Bild 26 Övertäckt ränndal med slät gångyta 

Ränndalsplattorna behöver inte kontrastera i ljushet mot omgivande ytor eftersom de är i samma plan som 

övriga plattor. 

 

Lund 

 

 

Bild 27 Ränndal formad som en skål 

Eftersom ränndalen är bred fungerar vattenavrinningen trots att den är grund. Många personer med 

rörelsenedsättningar anser att denna ränndal är bättre än andra moderna ränndalar. 

Ränndalen på bilden har dock ingen ljushetskontrast mot omgivande ytor, vilket gör att gående med 

synnedsättning, nedsatt balans eller nedsatt rörelseförmåga inte upptäcker den, och därför riskerar att snubbla. 

 

Stockholm 

Foto: Stockholms stad 

 

 

Bild 28 Hinder undviks i första hand 
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Bänk, papperskorg, stolpe med mera är placerade utanför gångbanan. Bredvid bänken finns en hårdgjord yta 

(minst 1 m bred) för till exempel personer i rullstol, med rollator eller barnvagn. 

 

Vattenparken, Borlänge 

Foto: Vägverket 
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5. Övergångsställe 

 

 

 Bild 29 Naturlig ledning till övergångsställe med kant och 0-kant 

 Personer med synnedsättning följer den naturliga ledytan, gräskanten, till övergångsstället. De ska ledas till 

övergångsstället så långt från avfasningen som möjligt. Som information för personer med nedsatt syn finns det 

varningsplattor och en kant vinkelrätt mot gångriktningen samt pollare vid övergångsstället. Delen för rullstols- 

och rollatoranvändare har 0-kant, och har här kombinerats med den jämna delen för korsande cykeltrafik. 

Röda vägen vid Vägverket, Borlänge 

 

Foto: Vägverket 

 

5.1. Fördjupning 

Vid övergångsställen avfasas nivåskillnaden mellan gångbana (eller motsvarande) och övergångsställe 

(inte mot cykelöverfart) på körbana till 0-kant. Avfasningen ska vara 90–100 cm bred för rullstols- 

och rollatoranvändare, och lutningen max 1:12 om det finns tillräckligt utrymme. Över resten av 

övergångsställets bredd ska kantstenen ligga kvar för att personer med synnedsättning ska få så litet 

  Följande ska finnas vid övergångsställen.  

 Avfasning till 0-kant som är 90–100 cm bred.  

 Lutning mot 0-kant som inte är större än 1:12 om det finns plats. 

 Kantsten som ligger kvar bredvid avfasningen över den resterande 

delen av övergångsstället. 

 Kontrastmarkering i ljushet på gångbanekanten, kantstensbredd 

(cirka 10 cm) längs hela trottoaren 

 Ledning – taktil och visuell i form av ljushetskontrast – för personer med 

nedsatt syn fram till övergångsstället 

 Jämn och icke bländande belysning 

 Jämn och halkfri yta. 
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avbrott som möjligt, både när de går längs kanten och när de korsar övergångsstället. Om kantstenen 

justeras bör den göras 5–6 cm hög. 

Avfasningen för personer med rörelsenedsättningar ska placeras så att den ligger så långt som möjligt 

från ledyta och övergången för personer med synnedsättning. 

 

Bild 30-31 Från publikation 2014:118 av pollare med taktila bilder 

Kantsten eller taktil riktningsgivare visar riktningen över gatan. Personer med synnedsättning 

får information om riktningen över en gata genom att kantstenen läggs vinkelrätt mot gångriktningen 

över övergångsstället. Om detta inte är möjligt, kan man visa riktningen med en taktil riktningsgivare 

på horisontell yta på pollare. 

Pollaren kan kompletteras med ljud för att personer med synnedsättning lättare ska kunna hålla 

riktningen över körbanan. Detta förutsätter att det finns möjlighet till el finns nära övergångsstället. 

Pollaren placeras 30–60 cm in på gångbanan från körbanekanten, och så tätt intill varningsytan vid 

övergångsstället att det går att nå den med teknikkäppen från denna yta. Pollaren bör vara tvåfärgad 

med ljushetskontraster mot omgivande ytor så att den kontrasterar visuellt i ljushet både i ljus och 

mörker och under olika årstider. 

Bild 32-33 Alternativ lösning på rak kant vid övergångställe  

Både i Kiruna (övre bilden) och i Kristianstad (nedre bilden) har man gjort en indragen, rak kant vid 

övergångställen, där övergångstället är så placerat att det är det enda sättet att åstadkomma en rak kant som 

ledning för personer med synnedsättning. 

 

Kiruna och Kristianstad 
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Bild 34 Det behövs flera tryckknappsdetektorer i signalanläggningen 

Tryckknappsdetektorerna ska placeras så att tryckknapparna är nåbara både för den som använder den del av 

övergångsstället som har ramp (person med rörelsenedsättningar) och för den som använder den del som har 

kant (person med synnedsättning). Det behövs alltså två tryckknappsdetektorer. Den akustiska signalen placeras 

i detektorn vid övergången för personer med synnedsättning. Den taktila riktningsinformationen för 

gångriktningen över övergångsstället ska ges på en horisontell yta på detektorn, med riktningsgivare och taktil 

karta över övergångsstället. Informationen ska vara nåbar från den ledyta som ger ledning till övergångsstället. 

Infällda tryckknappsdetektor för cyklister vid övergångsstället.  

Norra Fäladen, Lund 

 

 

Bild 35 Avgränsning mellan gångbana (säker yta för gående) och körbana eller cykelbana vid upphöjt 

övergångsställe 

Vid ett upphöjt övergångsställe är det viktigt att avgränsningen mellan gångbana (säker yta för gående) och 

körbana görs tydligt syn- och kännbar. Det är nödvändigt för att seende personer, personer som har nedsatt syn 

och personer som är helt blinda ska kunna förstå och uppfatta avgränsningen. Detta kan man åstadkomma 

genom en cirka 5–6 cm hög kantsten samt taktil och visuell kontrastmarkering i ljushet, som tydligt visar 

övergången mellan gångbana och körbana. För personer med rörelsenedsättningar ska avfasningen på 90–100 

cm bredd ha 0-kant. Man kan också ha en avfasning för cykelbana längst bort från ledytan för personer med 

synnedsättning. 

 

Det ska också, som på bilden, finnas hastighetssäkring i form av gupp i körbanan för bilarna i båda 

körriktningarna. Dessa gupp ska ligga några meter före markeringen för övergångsstället så att fordonen har 

lägre hastighet och vid behov kan stanna fortare. 

 

Fasanvägen, Lund 
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Ledyta mot övergångsställe ska bilda en sammanhängande kedja med gångbanans ledytor. Vid 

övergångsställen måste det finnas en synlig och kännbar ledning för personer med synnedsättning 

från gångbanans bakkant (eller där det finns ledning längs gångbanan) till gränsen mellan körbana 

respektive cykelbana och gångbana. Man ska kunna upptäcka denna ledning när man förflyttar sig 

längs gångbanan. Ledningen till övergångsstället ska leda till den del av övergångsstället som har 

kant eller till en pollare. 

 

Bild 36 Ledning till övergångsställe 

Den som orienterar sig med teknikkäpp längs den naturliga ledytan, gräskanten till vänster, finner sinusplattor 

som leder fram till övergångstället. Ljushetskontrasten får man här genom att rama in den konstgjorda ledytan, 

sinusplattorna, med ljusa plattor gentemot omgivningen. Ljushetskontrast saknas dock på varningsmarkeringen 

vid övergångsstället och på kantstenen. 

 

Söder, Kristianstad 

 

 

Bild 37 Ledning till övergångsställe 

Ledytan kontrasterar taktilt och med ljushetskontrast mot omgivningen. Ljushetskontrast saknas dock på 

varningsytan vid övergångsstället och på kantstenen. Pollarna är till för att öka uppmärksamheten hos 

fordonsförarna. 

 

Vrigstad 

Foto: Vägverket 
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Bild 38 a och 38 b Lättare att hitta övergångsstället med pollare 

Pollare ger personer som är blinda och som använder teknikkäpp en bekräftelse på att de är vid övergångsstället. 

Den mörka pollaren syns bra mot marken liksom mot snö. För att den ska synas även i mörker är det viktigt att 

det finns en ljus, reflekterande yta på pollaren. Ovansidan av pollaren är dessutom försedd med anvisningar i 

relief som ger personer med synnedsättning information om antalet körfält, refuger och gångriktningar. Pollaren 

är placerad ett steg in (cirka 30–60 cm) från kanten av körbanan, så att man kan söka pollaren stående på 

trottoaren när man precis har korsat körbanan. 

 

Lorensborgsgatan, Malmö 

 

Övergångsställe utan signalreglering är säkrare med gupp 

Övergångställen utan signalreglering, utformade med gupp eller upphöjd gångyta i körbanan några 

meter före linjemarkeringen, är säkrare för alla gående med funktionsnedsättningar. Då kommer 

bilens hastighet ner under 30 km/tim. Bilen måste kunna stanna innan den står med framhjulen på 

linjemarkeringen, där en person med synnedsättning, rörelsenedsättning eller med kognitiv 

funktionsnedsättning kan befinna sig. Personer med nedsatt syn eller kognitiv funktionsnedsättning 

har ingen möjlighet att samspela med sina medtrafikanter. 
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Bild 39 Övergångställe med upphöjd gångyta 

Om ett upphöjt övergångställe utformas utan trottoarkant ska det i gångriktningen på gångytan, alldeles intill 

körbanekanten, finnas en minst 1 meter djup varningsyta med skurna kupolplattor över hela den bredd som inte 

är en passage för personer med rullande hjälpmedel eller cykelbana. För att personer med synnedsättning ska 

kunna ta ut riktning över körbanan måste det finnas pollare med taktil riktningsgivare. Det är inte möjligt att 

taktilt med fötterna känna av materialskillnaden på marken i form av plattor med skurna kupoler så att man kan 

ta ut riktningen från dem. Man måste också hastighetssäkra övergångstället så att man, i likhet med 

övergångsstället på bilden, gör ett gupp i körbanan för bilarna i båda körriktningarna 3–4 meter före 

linjemarkeringen M15. 

 

Landskrona 

 

 

Bild 40 Övergångsställe med refug 

Om det finns en refug på ett övergångsställe ska man göra en avfasning, taktila markeringar och markeringar i 

ljushetskontrast på motsvarande sätt, och mitt för varandra i gångriktningen över övergångsstället. 

 

Lasarettsområdet, Lund 
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6. Annan ordnad gångpassage 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

6.1. Fördjupning 

En ordnad gångpassage är en gångpassage som utformats, utrustats eller utmärkts för att ge 

trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet. (Vägverkets Publikation 1998:108 Säkra gångpassagen!) 

Vid platser där det inte finns något övergångsställe, men där gående korsar körbanan frekvent, 

avfasas nivåskillnaden mellan gångbana (eller motsvarande) och körbana eller cykelbana till 0-kant på 

en bredd av 90–100 cm. Det gäller även vid platser som är viktiga för framkomligheten för gående, 

till exempel i korsningar. Bredvid avfasningen ska kantstenen ligga kvar. Om denna kantsten justeras 

bör den vara minst 6 cm hög. Gränsen mellan gångbana (säker yta för gående) och körbana ska vara 

tydlig för både seende och personer med synnedsättning (visuellt med ljushetskontrast och taktilt). 

Vid refuger ska nivåskillnaden avfasas på motsvarande sätt. 

Vid upphöjda gångpassager är det viktigt att avgränsningen mellan gångbana (säker yta för gående) 

och körbana eller cykelbana görs tydlig. Den måste kunna förstås och uppfattas av seende och 

personer med synnedsättning (visuellt med ljushetskontrast och taktilt). I första hand ska man 

använda minst 6 cm hög kantsten och markering i ljushetskontrast som tydligt visar övergången 

mellan gångbana och körbana eller cykelbana. Avfasningen på 90–100 cm bredd ska ha 0-kant. Vid 

utformningar utan kant måste man säkerställa att seende och personer med synnedsättning inte 

ovetande hamnar i körbanan. 

  

Följande ska finnas vid en ordnad gångpassage som inte är ett övergångsställe 

 avfasning till 0-kant som är 90–100 cm bred 

 avfasning som inte har större lutning än 1:12, om det finns plats 

 kantsten som ligger kvar bredvid avfasningen 

 kontrast i ljushet på gångbanekanten, kantstensdjup (10 cm) längs hela trottoaren 

 ledning - taktil och i ljushetskontrast - för personer med nedsatt syn fram till gångpassagen 

 jämn och icke bländande belysning 

 Jämn och halkfri yta. 
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Bild 41 Utjämning av nivåskillnad och kant vid ordnad gångpassage utan övergångsställe 

Vid gångbanekanten finns varningsplattor och kant vinkelrätt mot gångriktningen för personer med 

synnedsättning. Delen för rullstols- och rollatoranvändare har 0-kant. Bredden vid 0-kanten är dock större här än 

90–100 cm, och sidolutningen är för stor. 

När personer med teknikkäpp förflyttar sig längs häcken möter de den konstgjorda ledytan, sinusplattorna, som 

ger ledning ut till gångbanekanten, diagonalt med teknikkäppen. 

 

Söder, Kristianstad 
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7. Trappor 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Bild 42 Exempel på kontrastmarkering av trappa från HIN 3 

Trappor kontrastmarkeras på framkanten på nedersta plansteget och på framkanten på trappavsatsen vid 

översta sättsteget i varje trapplopp. 

 

HIN 3, Bild 2 

 

 
Bild 43 Trappa med flera trapplopp med målade ljushetskontraster 

Målarfärgen slits lätt bort på den del av planstegen där människor går mest, och behöver därför underhållas. 

Ledstängerna saknar kontrast i ljushet mot omgivningen. 

 

Hässleholm. 

 
 

 

En trappa ska ha 

 Kontrastmarkering i ljushet på framkanten på nedersta plansteget och 

på framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp.  

 Ledstänger på båda sidor som löper oavbrutet och går förbi översta och 

nedersta stegframkanten med minst 30 cm. 

  Ledstänger som är greppvänliga och kontrasterar i ljushet mot 

omgivningen (även vintertid). Det bör vara möjligt att hålla i 

ledstängerna även förbi infästningarna.  

 Skydd i marknivå, som är möjligt att uppfatta med teknikkäppen om 

trappan är utstickande och lägre än 2,20 m över marken. 
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7.1. Fördjupning 

Kontrastmarkering i ljushet bör ha ett djup på minst 50 mm. Den ska vara placerad intill framkanten 

eller max 20 mm från framkanten, om markeringen görs till exempel som nerfrästa prickar eller 

ränder. 

Prickarna bör ha en diameter som är minst 50 mm och ett mellanrum som är högst 30 mm. 

Prickmarkering får inte användas på mer än översta och nedersta stegframkanten. Om de används på 

flera efterföljande stegframkanter ger det flimmereffekt, och en person med synnedsättning kan då 

inte uppfatta var nivåskillnaderna är. Ränder som kontrastmarkering bör vara minst 50 mm djupa, 

och gå över hela trappstegets bredd. 

En ledstång ska sitta 90 cm över stegframkanten. När man monterar nya ledstänger ska dessa vara 

greppvänliga, och det ska vara möjligt att hålla i dem även förbi infästningarna. 

Utstickande trappor, lägre än 2,20 m över marken, som man kan gå in under, byggs in eller åtgärdas 

på annat sätt nedtill i marken. De ska kunna uppfattas med teknikkäpp och inte utgöra en fara för 

personer med synnedsättningar eller andra gående. 

 

 
Bild 44 Trappor med tre sättsteg 

Trappor med tre steghöjder ska kontrastmarkeras i ljushet som övriga trappor. På bilden ovan saknas ledstång 

på ena sidan av trappan. Om nivåskillnaden är mindre än tre steghöjder ska nivåskillnaden tas upp av en ramp. 

 

Hässleholm. 
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Bild 45 Runda och hållbara markeringar i stentrappa 

Ett sätt att göra en markering är att borra eller fräsa i stenen, och förse hålen eller ränderna med material i 

kontrasterande ljushet. Prickarna ska ha en diameter på cirka 50 mm och placeras med centrumavståndmax 80 

millimeter och max 20 millimeter från stegframkanterna. 

Södra Ängby, Stockholm 

 

Enklare utan hinder, foto: Ingegerd Forss 

 

Bild 46 Trapplopp med annan ljushet än vilplanen innebär problem 

När trapplopp och vilplan här har olika ljushet, som på bilden ovan, uppstår problem med kontrastmarkeringen. 

För en person med synnedsättning uppstår vid trappans övre del frågan om nivåskillnaden finns där den svarta 

ytan övergår i den ljusa ytan, eller om nivåskillnaden finns där den svarta linjen finns. Den här lösningen har 

dock en varnande och uppmärksammande effekt. 

En liknande förvirring uppstår vid nedre delen av trapploppet på bilden, där den mörka linjen på nedersta 

planstegets framkant syns tätt intill det mörka vilplanet. Effekten blir att man får en känsla av att vilplanet 

kommer tidigare, och därför parerar sitt steg så att man slår hälen i det nedersta plansteget med följden att man 

faller. 

 

Fäladstorget, Lund 

 

 

Bild 49 Trappa med kontinuerliga ledstänger kontrastmarkerade i ljushet mot omgivningen 

Rak trappa med flera trapplopp med mellanliggande vilplan. Trappan är försedd med kontinuerliga ledstänger på 

båda sidor. Dessa är kontrastmarkerade mot omgivningen. Trappan är även kontrastmarkerad i ljushet på 

främre delen av det övre vilplanet och på det nedersta plansteget i varje trapplopp. 
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Delfinen-området, Lund 

 

 

Bild 47 Åsnetrappor med långa plansteg och andra trappor med långa plansteg 

Trappor där planstegen lutar neråt, så kallade åsnetrappor, förekommer ibland, även om de är mycket svåra att 

gå i för alla människor. Eftersom planstegen är långa ska varje stegframkant kontrastmarkeras mot omgivningen 

minst 0,4 enligt NCS. Detta gäller även trappor som inte har lutande plansteg, men där varje plansteg är längre 

än i normala trappor. 

 

Karlskrona



Bild 48 Oregelbundna trappor med varierande höjd på sättstegen är ett 

hinder. 

Enligt lagstiftningen ska enstaka trappsteg med avvikande höjd inte förekomma av 

säkerhetsskäl när man bygger nya trappor. Befintliga trappor ska dock åtgärdas för 

att undanröja farorna med denna utformning så mycket det går. 

Samma princip för kontrastmarkering gäller som för andra trappor, det vill säga 

kontrastmarkering på nedre stegframkanten och på framkanten på trappavsatsen vid 

översta sättsteget i varje trapplopp. Med en trappa som på bilden blir 

kontrastmarkeringen förskjuten i sidled efterhand som en steghöjd successivt 

försvinner på grund av att marken lutar. 

 

Raden med ljusa betongplattor nedanför trappan på fotot förvirrar. Det ger en 

osäkerhet om det finns ytterligare någon nivåskillnad. 

 

Kontinuiteten i förflyttningen för personer med synnedsättningar har tappats bort! 

Den mörka asfaltytan nedanför trappan är cykelbana, och den ljusa ytan längst till 

höger på bilden är gångbana med bänkar utplacerade med jämna mellanrum. Av 

säkerhetsskäl för både gående och cyklister borde det ha varit omvänt - gångbana 

med bänkar intill trappan. Från husets hörn finns en ledyta, som leder fram mot 

trappan och en ledstång. Detta innebär att gående med nedsatt syn leds via trappan 

direkt ner på cykelbanan. Cyklisterna kan inte veta att personer med synnedsättning 

kan komma att korsa cykelbanan här, och personerna med synnedsättning förvarnas 

inte om att de leds ner till en cykelbana. 

 

En så här bred trappa ska ha flera ledstänger. Här finns endast någon enstaka 

ledstång. 

 

Kristallen, Lund 

 

 

Bild 50 Rep är inga stadiga ledstänger 
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Ledstänger ska ge stadga så att man kan lägga tyngd mot dem, och få ett tillförlitligt 

stöd utan att de ger vika eller rör sig. Alltså kan varken trappor eller ramper ha rep 

som ledstänger. 

 

Artipelag, Värmdö 

 

  



 

8. Ramper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 51 Ramp leder till bro över kanalen 

Rampen på bilden är huvudsakligen belagd med granitplattor utan avfasade kanter. 

Ledstången har god ljushetskontrast mot omgivningen. Den övre delen av rampen 

har dock för stor lutning (1:9). Dessutom fattas ledstänger på en sida, och varken 

trappstegen eller rampernas början och slut är kontrastmarkerade i ljushet. 

 

Göteborg, Enklare utan hinder 

foto: Sylvia Sundberg 

 

Mindre nivåskillnader i gångytor ska överbryggas med ramper. Ramperna ska 

utformas enligt följande. 

 Man ska eftersträva en lutning på 1:20, och lutningen får vara högst 1:12. 

 Tvärlutningen ska inte vara större än 1:50. 

 Rampens gångyta ska vara minst 1,30 m bred. 

 Det ska finnas avåkningsskydd.  

 Det ska finnas en trappa som komplement, om det finns plats. 

 Ytan ska vara jämn och halkfri.  

 Det ska finnas ledstänger på båda sidor om rampen, som ska löpa oavbrutet och gå 

förbi rampens början och slut med minst 30 cm. 

 Det ska finnas ledstänger som är greppvänliga och kontrasterar i ljushet mot 

omgivningen (även vintertid). Det ska vara möjligt att hålla i dem även förbi 

infästningarna. 

 Det ska finnas skydd i marknivå, som är möjligt att uppfatta med teknikkäppen, om 

rampen är utstickande och lägre än 2,20 m över marken. Rampen får inte utgöra en 

fara för synskadade eller andra. 



39 
 

 

8.1. Fördjupning 

Det ska finnas ledstänger på båda sidor om rampen på höjden 90 cm över 

gångytan. De ska löpa oavbrutet, och ska gå förbi rampens början och slut 

med minst 30 cm. När man monterar nya ledstänger, ska dessa finnas på 

höjderna 90 och 70 cm över gångytan, vara greppvänliga och kontrastera i 

ljushet mot omgivningen även vintertid. Det ska vara möjligt att hålla i dem 

även förbi infästningarna. 

Det ska finnas avåkningsskydd längs rampen som är minst 40 mm högt, om 

det finns höjd- skillnader mot omgivningen eller risk för att fastna om man 

kör av rampen. 

Ramper som man kan gå in under, och som är lägre än 2,20 m över marken, 

ska byggas in eller åtgärdas på annat sätt så att de inte utgör en fara för 

synskadade eller andra. 

 

Bild 52 Undergångar med stor nivåskillnad 

När man bygger om gator och vägar med stor nivåskillnad vid undergångar kan 

lutningen på gångvägen göras användbar för personer med rörelse- eller 

synnedsättningar. Det kan man göra genom att dels separera körytor och gång- och 

cykelytor i höjdled, dels separera gång- och cykelytor i sidled. 

 

Kaprifolievägen, Lund 

 

  



 

9. Biluppställningsplatser 

 

Bild 53 Bred parkeringsplats 

Parkeringsplatsen fungerar för en bil där rullstolen tas in från sidan. Den fria ytan är 

minst 5 m bred. 

 

Medeon, Malmö 

 

 

För parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med särskilt 

tillstånd gäller följande. 

 En första sådan parkeringsplats ska vara 5,0 m bred när platsen inte är belägen 

intill en fri yta. 

 Om det är möjligt ska vissa parkeringsplatser längs en gata göras 9 meter långa. 

 Lutningen ska vara max 1:50 i både sid- och längsled. 

 Markbeläggningen ska vara fast, jämn och halkfri. 

 Vid nivåskillnad mellan parkeringsplats och gångyta ska man göra en avfasning till 

0-kant, som är 90–100 cm bred, och med lutningen högst 1:12. Avfasningen får inte 

täckas av det uppställda fordonet. 

 En sådan parkeringsplats ska skyltas med vägmärke för parkering, E19. Parkering, och med 

vägmärke S11. Rörelsehindrade. Vägmärkena placeras på höjden minst 2,1 meter över marken. 

 På marken ska man infoga markeringen M33. Rörelsehindrad, med minst 1,2 meters 

symbolhöjd. 

 Skylten ska placeras på en skyltställning med dubbla stolpar, som ska vara försedda med avbärare (horisontell 

stång) cirka 30 cm över mark. På så sätt kan personer med teknikkäpp uppfatta skyltställningen. 
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Bild 54 Att ta sig in i bilen med ramp och hjälp av en annan person 

Här behövs plats för att manövrera rullstolen utanför rampen, och tillräcklig plats 

bakom rullstolen för en person som hjälper till. 

 

St Lars-området, Lund 

 

 

Bild 55 Att ta sig in i bilen med lyftplatta och hjälp av en annan person 

Här behövs plats för att manövrera rullstolen utanför lyftplattan, och tillräcklig plats 

bakom rullstolen för en person som hjälper till. Vid en parkering där markytan lutar 

mer än 1:50 landar inte lyftplattan på jämn yta. Följden blir att säkerhetsrampen i 

framkanten inte fälls ner, vilket gör det omöjligt att komma i och ur bilen. 

 

Annegården, Lund 

 

Bild 56 Lutning på parkeringsplats för personer med särskilt tillstånd 

Lutningen ska vara max 1:50 i både sid- och längdled. Det är för att inte rullande 

hjälpmedel ska rulla iväg när man plockar isär eller sätter ihop dem för att förflytta 

dem in i eller ut ur bilen. 



 

 

Malmö 

 

Bild 57 Utjämning vid parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt 

tillstånd, där smågatsten är ett hinder 

För att enkelt komma upp på trottoaren finns en ut- jämning vid bakre delen av 

kantstensparkeringen för rörelsehindrade. Det är viktigt att avfasningen placeras så 

att den inte täcks av de större bilar som personer med rörelsenedsättningar ofta 

använder. Avfasningen kan även ligga vid främre delen av parkeringsplatsen. Men 

även då måste det finnas så mycket plats bakom bilen att en person i rullstol kan 

komma åt bagageutrymmet. Utjämningen ska ha slät yta och luta mindre än 1:12. 

Parkeringsplatsen på bilden har dock inte slät yta och den lutar mer än 1:50. 

Dessutom saknar skyltställningen avbärare (horisontell stång) 30 cm över marken. 

 

Västerås 
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Bild 58 Ramp baktill på fordonet 

Personer som förflyttar sig in i och ut ur bilarna på en ramp baktill på fordonet 

behöver långa parkerings- och angöringsplatser. Därför behövs parkeringsplatser som 

är minst 9 meter långa. 

Även specialfordon inom färdtjänsten kräver denna längd på angöringsplatser. 

 

Foto: Bilanpassning i Staffanstorp 

 

 

Bild 59 Lång parkeringsplats, parkeringsficka och högt sittande skyltning 

Personer, som använder elrullstol, har ofta dessa med sig så långt att rullstolens 

laddningskapacitet inte räcker för att färdas fram och tillbaka till målpunkterna. 

Elrullstolarna transporteras då på släp efter bilen. Därför behövs det 

parkeringsplatser som är så långa att bil och släp får plats. Bilden ovan visar en 

sådan parkeringsplats som från början var avsedd för två bilar. 

 

Bilden ovan visar även på att en kanstensparkering för rörelsehindrade med särskilt 

tillstånd om möjligt ska utformas som en parkeringsficka. Det förhindrar att föraren 

kommer långt ut i körbanan vid i- och urstigning.  

 

Parkeringsplatsen ska skyltas med vägmärke E19. Parkering, och med vägmärke 

S11. Rörelsehindrade. Vägmärkena ska placeras på minst 2,2 meters höjd över 

marken, så att de syns på långt håll över andra bilar, och så att ingen kan slå 

huvudet i skylten. 

 



 

Älvängen, Ale 

Foto: Gunilla Wallengren 

 

 

 

 

Bild 60-61 Ingen nivåskillnad får finnas på bilens vänstersida 

När en person med rörelsenedsättning förflyttar sig själv från förarsätet till en 

manuell rullstol får det inte finnas någon nivåskillnad intill, som gör att höjden mellan 

markytan och förarsitsens överkant inte blir tillräckligt hög. Höjden ska vara cirka 50 

cm eftersom sitthöjden i en manuell rullstol är cirka 50 cm. Personer som är 

förlamade i ben och underkropp måste lyfta sig själva mellan förarsätet och rullstolen 

med armkraft. Detta blir ofta ogenomförbart om personen antingen vid urstigning 

eller vid instigning i bilen måste lyfta sig själv uppåt. Rullstolen måste också kunna 

placeras plant med alla fyra hjulen på samma nivå, så att den står stabilt. Även om 

personen har en rörelsenedsättning och kan gå, blir en mindre nivåskillnad mellan 

marken utanför och förarsätets höjd svår att hantera. Sitthöjden i bilen i förhållande 

till marken utanför blir då för låg. Det gör att det krävs mycket större kraft i benen 

för att komma upp när man ska resa sig. 

 

Lund och Malmö 
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10. Belysning 

 

 

 

Bild 62-63  Armatur som ger jämn belysning på gångytan 

Ljuskäglorna skapar inga mörka fält på marken. 

 

Mariestad och Trollhättan 

10.1. Fördjupning 

Belysning får inte vara bländande. Exempelvis är det viktigt att 
ljuskällan är avskärmad. Belysningen måste vara jämn och anordnad 

så att personer med synnedsättning och med nedsatt rörelseförmåga 
kan uppfatta hur underlaget ser ut på gångytan. Dessutom måste 

personer med hörselnedsättning eller personer som är helt döva 
kunna uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. Belysningen kan vara 
avgörande för om en person med synnedsättning kan orientera sig 

eller inte. 
 

Belysning ska 

 vara jämn där man förflyttar sig så att  

 personer med synnedsättning och personer med nedsatt 

 rörelseförmåga kan uppfatta hur underlaget ser ut på gångytor 

 personer med hörselnedsättning eller personer som är helt 

döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar 

 inte vara bländande, varken för gående eller för dem som 

sitter i rullstol 

 Ha en avskärmad ljuskälla. 



 

 

 
Bild 64 Brist på jämn belysning i port 

Det behövs kontinuerlig belysning även dagtid i till exempel gångtunnlar, portar och 

andra överbyggda passager. Det är för att personer med synnedsättning ska slippa 

att bli bländade av ljuset utanför tunneln, och för att få jämn belysning på gångytan. 

Både personer med synnedsättning och med rörelsenedsättning är beroende av att se 

hur gångytan ser ut. 

 

Stafffans gränd, Lund 

 

 

Bild 65 Bristande belysning i gångtunnlar 

Belysningen i gångtunnlar måste vara sådan att gångytan blir jämnt belyst. Det 

måste vara en jämn belysning även dagtid, så att man inte upplever någon skillnad 

utanför och inne i tunneln. 

 

Norra Fäladen, Lund 
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Bild 66 Bristande belysning med uppljus, up-lights 

Uppljus på gångytor är ett mycket stort problem för personer med synnedsättningar, 

eftersom de blir bländande. Den typ av uppljus, som syns på bilden ovan, innebär 

dessutom en mycket stor snubbelrisk eftersom de sticker upp ovanför gångytan, och 

trottarkanten ofta fungerar som naturlig ledyta här. Uppljus fungerar inte heller som 

det allmänljus som behövs, utan bara som mysbelysning. När man använder uppljus 

måste man placera dessa lampor så att ljuset från dem kan riktas från synfältet. 

 

Tunneln under Nobelvägen, Malmö 

 

 

Bild 67 Bristande belysning med uppljus, up-lights 

Den naturliga och enda ledytan, väggen, har uppljus som bländar, och dessutom ger 

ojämn belysning på gångytan. 

 

Klostergården, Lund 

 



 

 

Bild 68 Armatur som ger ojämn belysning 

De högt sittande armaturerna på gångbanan längst till höger ger någorlunda jämn 

belysning. De låga armaturerna till vänster på bilden ger däremot en ojämn belysning 

på gångytan och trappan. Det gör att det kvällstid är ännu svårare att passera denna 

oregelbundna trappa än under dagtid, och betydligt farligare. 

 

Kristallen, Lund 
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11. Rastplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 69 Väsentliga funktioner tillgängliga 

På rastplatser ska väsentliga funktioner som toalettbyggnad, bord och 

informationstavla vara tillgängliga. 

 

Glasporten, väg 25 vid Nybro 

Foto: Vägverket 

 

Väsentliga funktioner behöver vara tillgängliga via 

användbara gångytor för personer med 

funktionsnedsättningar, till exempel 

 parkeringsplatser 

 toaletter 

 informationstavlor 

 bord 

 sopkärl 



 

 

Bild 70 Hårdgjord beläggning runt sittgrupp 

Man kan känna av gräskanten med en teknikkäpp längs gångytan. Rastplatsbordet 

har en utskjutande del som en person i rullstol kan köra under, och därmed komma 

intill bordsskivan. 

 

Kalmar län 

Foto: Vägverket 

 

11.1. Allmänt 

Minst någon del av rastplatsen måste vara tillgänglig för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Denna del bör innehålla de 

väsentliga funktionerna på rastplatsen. 

 

Bild 71 Gångytor användbara för personer med funktionsnedsättningar 

Det bör finnas gångytor som är användbara för personer med funktionsnedsättningar 

till alla de väsentliga funktionerna. Gångytor utanför toalettbyggnaden ska vara 

plana. Se i övrigt Gångbanor, gångytor, markbeläggning. 

 

Kungsrasten, Hallandsåsen 
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Bild 72 Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd 

Vid rastplatser med toalett bör man reservera minst en parkeringsplats med max 25 

meters gångavstånd till toaletten för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. Se i övrigt 

Biluppställningsplatser. 

 

Kungsrasten, Hallandsåsen 

 

Bild 73 Toalettbyggnad 

Alla toaletter ska ha ljushetskontrast 0,40 enligt NCS mellan dörr och vägg, på all 

inredning mot bakgrund samt mellan golv och vägg. Krokar, manöverdon, tvättställ, 

tvålbehållare, toalettstol, strömbrytare, toa- lettpappershållare, spolknapp, 

papperskorg, pappershanddukshållare med mera ska kontrastera i ljushet mot 

omgivande ytor. Skyltar ska synas och kännas samt vara placerade på väggen vid 

dörrens handtagssida. Dörren till handikapptoaletten ska ha draghandtag på dörrens 

insida. Låsen ska kunna hanteras med en hand. 

 

Kungsrasten, Hallandsåsen 

 



 

 

 

 

Bild 74–76 Toaletter som är tillgängliga även vintertid 

Snöröjning måste utföras fram till Rullstolsanpassad toalett från rastplatsens 

parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. 

 

Aavajoki rastplats 

Foto: Mai Almén och Michael Stålarm 
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12. Gemensamma mått för 
riktningsgivande och varnande 
strukturer för konstgjorda, taktila ytor 
enligt ISO-standarden 

Höjden på kupolerna, sinuskurvorna och ribborna på ribbplattor ska utomhus 

vara 5 mm enligt standard. Om de är lägre, så identifierar man dem inte 

med teknikkäppen och känner dem inte heller under fötterna. 

De omgivande ytorna ska vara släta minst 60 cm på ömse sidor om dessa 

taktila ytor för att man tydligt ska kunna identifiera de taktila ytorna med 

teknikkäppen eller fötterna. Detta är oerhört viktigt. Studier visar att bra 

utformade sinusplattor inte går att identifiera om plattorna runt om är lite 

skrovliga. 

Avståndet mellan topparna på sinuskurvorna får vara 40–52 mm.  

Längden på sinusmönstret ska vara minst 270 mm och avståndet mellan 

kortändan på mönstret ska vara 10–30 mm där det kan bli vattensamling för 

att vatten ska kunna rinna undan. Eftersom att det utomhus kan samlas 

vatten i dalarna på ett sinusmönster eller mellan ribborna i ett ribbmönster 

om det inte finns en längslutning så är kravet att detta vatten ska kunna 

rinna bort ändå. 

Bredden på toppen av ribborna på ribbplattor får vara 17 mm, 20 mm, 25 

mm eller 30 mm, och botten på ribborna ska vara 10 mm bredare. Det är för 

att de ska slutta 5 mm på vardera sidan så att ingen ska snubbla på dem, 

och för att man ska glida lätt fram och tillbaka med teknikkäppen. Om de är 

lika breda i toppen och botten så fastnar teknikkäppen på de raka kanterna, 

och gången blir mycket ryckig och tung. 

Avståndet mellan centrum på ribborna får vara motsvarande 57–78 mm, 60–

80 mm, 65–83 mm eller 70–85 mm. Detta avstånd får varken vara mer eller 

mindre. Ibland lägger man ribbor på en redan befintlig yta. Man glesar då 

ofta ut och lägger bara varannan rad. Det får till följd att ledytan blir svårare 

att följa med teknikkäppen, eftersom det inte blir en kontinuerlig 

sinusrörelse i käppen och handen. Sådana ytor blir också vingliga att gå på, 

eftersom man inte självklart hamnar med fötterna på två ribbor utan ofta 

kan få en ribbrad snett under foten. 

Dessutom blir ljushetskontrasterna inte tillräckliga, eftersom man beroende 

på sin synnedsättning kanske bara ser en smal ribba i taget. 



 

Längden på toppen på ribborna ska vara minst 270 mm och botten 10 mm 

längre så att de sluttar 5 mm i vardera änden av samma skäl som för 

bredden på ribborna. Avståndet mellan kortändan på ribborna ska vara 10–

30 mm där det kan bli vattensamling för att vatten ska kunna rinna undan.  

Kupolerna ska vara skurna så att de har en platt överyta. Den vanligaste 

kupolplattan i Sverige i dag är en med hela runda kupoler som inte alls 

fungerar. Det är konstaterat i den stora studien (Publikation 2004:158) som 

gjordes redan 2003 och har verifierats i flera senare studier. 

På kupolplattorna får toppen på de skurna kupolerna (på engelska ”truncated 

domes”) ha diametern 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm eller 25 mm, och 

botten ska vara 10 mm bredare. Detta är för att de ska slutta 5 mm runt 

om, så att ingen ska snubbla på dem. Men samtidigt ska kupolerna vara så 

kantiga att man fastnar på dem med teknikkäppen så att de verkligen 

uppfyller funktionen som varningsyta. De ska ju varna för fara – och ska 

bara användas för detta ändamål. 

Avståndet mellan kupolernas centrum ska vara motsvarande 42–61 mm, 

45–63 mm, 48–65 mm, 50–68 mm eller 55–70 mm. 
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