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Förord

För att alla ska kunna ha möjligheter att ta del av vårt samhälle måste den  
fysiska miljön utformas på ett sådant sätt att personer med olika förutsättningar ska 
kunna förflytta sig, med eller utan fysiska hjälpmedel, på våra gator och torg. Det är 
många aspekter som ska vägas in vid stadsplanering; miljön ska vara tillgänglig för alla, 
trafiksäker och estetiskt tilltalande och inte förknippad med för höga driftskostnader. 
Tillgänglighetsbegreppet har stärkts ytterligare i den nya plan- och bygglagen, gällande 
från 2 maj 2011. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska liksom alla 
medborgare kunna vistas i och förflytta sig i den fysiska miljön.

I Helsingborgs stad liksom i riket i övrigt är andelen äldre personer hög. I Helsingborg 
är 23 600 (18%) av befolkningen över 65 år (2010). Enligt befolkningsprognosen från 
2010 beräknas åldersgruppen öka framöver och uppgå till 32 500 (21%) år 2030. 
Antalet personer över 75 år uppgick år 2010 till 11 000 (9%). Antalet beräknas öka 
till 17 000 (11%) personer år 2030. Denna utveckling kommer att medföra att kraven 
på en tillgänglig miljö blir ännu viktigare för att alla ska kunna ta del av samhället i 
framtiden. Avfasade kanter, jämna gångvägar, bra belysning och bänkar med arm- och 
ryggstöd underlättar särskilt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. 
Om närmiljön och kollektivtrafiken görs tillgänglig för alla kan äldre och personer 
med funktionsnedsättning bo kvar i sitt område och uträtta ärenden och promenera i 
grönområden på lika villkor som andra människor. Detta gynnar inte bara den som har 
svårt att gå utan även på sikt miljön och folkhälsan.

Helsingborgs ”Handbok för en tillgängligare utemiljö” ska användas och följas vid all 
ny- och ombyggnationer på stadens mark. Det är viktigt att tillgängligheten kom-
mer in så tidigt som möjligt i planeringsskedet. Då ökar förutsättningen för en drifts-, 
trafiksäker och en estetiskt tilltalande miljö. Syftet med handboken är att den ska 
användas av alla som ingår i planerings- och byggprocessen; beslutsfattare, arkitekter, 
planerare, projektörer, byggherrar och utförare. I handboken ingår förutom en inled-
ning, funktionskrav, exempel på bra lösningar, hänvisning till lagtexter, typritningar 
och i vissa fall även exempel på bra produkter och tillverkare.

Tillgänglighetsfrågorna ligger i en utvecklingsfas. Många kommuner arbetar med frå-
gorna. Nya lösningar och nya produkter uppstår på marknaden då efterfrågan på dessa 
ökar. Handboken kommer därför att revideras kontinuerligt.

Handboken har tagits fram av stadsmiljöavdelningen, Agneta Hyberg, i samarbete med 
tillgänglighetsrådgivare, avdelningen för drift- och underhåll samt kommunala handi-
kapprådet.

Helsingborg 2 december 2011

Ole Andersson    
Chef för stadsmiljöavdelningen
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Inledning
Någon gång under vår livsperiod kommer vi alla att vara extra beroende av att 
miljön runt omkring oss är utformad på ett tillgängligt sätt. Som barn har man 
svårt att se över parkerade bilar, uppfatta var ljud kommer ifrån och kliva i 
höga trappor. En förälder med barnvagn är beroende av t ex ramper. När vi blir 
äldre sätts kroppens funktioner ned. Det som ofta påverkas först är syn och 
hörsel. Flera funktionshinder samtidigt är inte ovanligt. Ett rörelsehinder kan 
vara medfött eller ha uppstått till följd av olycka eller sjukdom. Även under en 
kortare tid kan man vara mer beroende av t ex att det finns avfasningar i kors-
ningar och att det finns soffor med rygg- och armstöd utplacerade med jämna 
mellanrum på gångstråken.

Rörelsehinder  
Den vanligaste orsaken till varaktigt rörelsehinder är reuma-
tism. Med rullstol eller rullator blir rörelsehindret tydligt 
för omgivningen. Men många är också rörelsehindrade pga 
dolda orsaker som t ex dåligt hjärta, lungsjukdom, hjärn-
skada, försämrad balans eller andra gångsvårigheter. 

För dessa personer kan till synes små hinder som 
ojämn beläggning och kantstenar utgöra väsentliga 
hinder. Den nedsatta rörligheten innebär ofta att det 
blir svårt att korsa en gata på rimlig tid eller att hinna 
över vid ett signalreglerat övergångsställe. Att ta sig 
uppför en trappa kan medföra stora svårigheter 
eller rent av vara omöjligt.

Antalet personer med hjälpmedel som rullstolar 
och framförallt rullatorer ökar kontinuerligt. An-
talet har ökat betydligt de senaste åren då kom-
muner och landsting ser mer generöst på dessa 
hjälpmedel. Kroppen kan tränas mer. En rullator 
gör också att man blir mer självständig och själv kan bo kvar hemma och klara 
sig själv när man ska utföra ärenden i närmiljön. Även rullstolar har ökat i antal 
då man numera utan undantag får använda rullstol vid t ex ett brutet ben.

Det finns olika stora rullstolar. Därför ska man alltid dimensionera ytor som  
t ex hissar så att även de större utemodellerna ryms.

Synnedsättning
Nedsatt syn har ca 175 000 svenskar, varav 80 procent är över 65 år. Med ned-
satt syn menas att man trots korrigering av glasögon eller linser har svårigheter 
att läsa en vanlig text. Ungefär 13 000 personer är blinda eller har endast små 
synrester kvar. Övervägande del av synskadorna beror på åldersförändringar. 
Det föds 150 – 200 barn med synskada varje år.
 
Helt blinda personer eller personer med mycket små synrester får lita till andra 
sinnen som känsel, hörsel och lukt. En miljö med trafikbuller upplevs ofta som 
extra besvärande. Med den vita käppen, en ledkäpp, kan orienteringen under-
lättas. Med hjälp av den kan man både känna underlaget och höra de olika 
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ljuden som käppen ger ifrån sig vid olika typer av ytmaterial. Staket, murar, 
stolpar och kanter kan man också upptäcka med hjälp av käppen. Naturliga 
ledstråk, bra, jämn och bländfri belysning och mycket ljushetskontraster i 
miljön underlättar för personer med synnedsättning. Taktila plattor används 
endast där naturliga ledstråk saknas.

Hörselskador
Ca 200 personer föds varje år med en hörselskada och man räknar med att det 
finns ca 800 000 personer i Sverige som har problem med hörseln. Många har 
hörapparater som kompenserar den nedsatta hörseln. Med en hörapparat kan  
vissa ljud förstärkas och andra försvagas. Ljud från trafiksignaler kan vara svåra 
att uppfatta, därför är det viktigt att ställa in ljudet vid övergångsställen så 
att det är möjligt att uppfatta för en person med hörselnedsättning om trafik-
bullret är högt. Synen och känseln är sinnen som kompenserar hörselbortfall. 
Tydliga skyltar och bra belysning är extra viktigt för personer med hörselned-
sättning.

Utvecklingsstörning 
Ca 40 000 personer har någon typ av utvecklingsstörning i Sverige. Man skiljer 
på grav, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning. En grav utvecklingsstörning 
medför ofta att man sitter i rullstol och har hjälp av en personlig assistent. 
Därför är det viktigt med t ex extra utrymme i offentliga toaletter som medger 
plats för assistans. En person med måttlig eller lindrig utvecklingsstörning kan 
ofta med hjälp av assistans eller på egen hand förflytta sig i miljön. Betydelse-
fullt för personer med en utvecklingsstörning är just en ”ordnad och icke-rörig” 
miljö, där man lätt känner igen sig. Ett övergångsställe är dels en trafiksäker 
plats att korsa gatan men också en orienteringspunkt som hjälper till att hitta 
rätt. Att busshållplatsen alltid ser likadan ut underlättar också. Abstrakt infor-
mation som text och siffror kan vara svåra att tyda. Symboler, t ex skyltar och 
färgmarkeringar fungerar bättre för en person med utvecklingsstörning. 

Allergier
2,3 miljoner människor är allergiska eller överkänsliga mot något i vår miljö. 
Det vanligaste är pollen, avgaser, damm, kemikalier och starka dofter, ex par-
fym och starkt doftande växter. Besvären kan yttra sig genom allt ifrån lättare 
snuva till allvarliga astmaanfall. Vid dagar då gränsvärden överskrids vad gäller 
tillåtna luftföroreningar tvingas många allergiker att stanna hemma då gräns-
värdena utgår ifrån vad en frisk person tål.

Genom att undvika material och växter som framkallar allergier vinner man 
mycket. Bra ventilation, väl valda material och rätt hanterade material i bygg-
nadskonstruktioner som inte medför fukt- och mögelskador är viktigt.
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Förklaringar av  
särskilda begrepp 
Funktionsnedsättning
Ett samlingsbegrepp för ett stort antal fysiska och intellektuella skador eller 
sjukdomar. Funktionsnedsättningen kan vara både mindre och större, bestå-
ende eller av övergående natur.

Handikapp
Handikapp är inte en egenskap hos en person. Handikappad blir man om  
utemiljön är utformad så att den inte kan användas. Ju tillgängligare och mer 
användbar en miljö är desto färre är det som blir handikappade.

Nedsatt orienteringsförmåga
Ett samlingsbegrepp för funktionsnedsättningar som medför att man har svårt 
att hitta i och förstå den byggda miljön. Personer som ser eller hör dåligt, har 
en utvecklingsstörning eller annan typ av hjärnskada som till följd av stroke 
eller yttre våld kan ha orienteringssvårigheter.

Tillgänglighet/användbarhet
I lagstiftningen som t ex i PBL och i Byggnadsverksförordningen används 
begreppen tillgängligt och användbart i beskrivningar om hur byggnader och 
allmänna platser ska utformas. Det ska vara tillgängligt och användbart för alla. 
I föreliggande handbok ska begreppet tillgänglighet alltid kopplas till använd-
barhet. Det innebär att miljön ska utformas på ett sådant sätt att alla kan 
använda den till det den är avsedd för, dvs att förflytta sig i och vistas i.
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Styrande dokument för 
handbokens användning
•	 ”Från patient till medborgare, en nationell handlingsplan för handikapp-

politiken”, 2000. Denna anger tre olika områden att prioritera; fysisk till-
gänglighet, handikappaspekter ska finnas med i alla samhällssektorer och 
bemötandefrågorna ska lyftas upp. 

•	 FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), tillkommit en kon-
vention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006).

•	 Helsingborgs handikapplan 2010 – 2011, beskriver de olika förvaltning-
arnas förpliktelser vad gäller tillgänglighetsfrågorna, t ex att föreliggande 
handbok ska följas vid ny- och ombyggnader och att översikts- och detalj-
planer ska granskas ur tillgänglighetssynpunkt.

•	 Plan- och bygglagen (PBL). I ny PBL gällande från 2 maj 2011 har tillgäng-
lighetsbegreppet ytterligare stärkts. 

”När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anlägg-
ningar än byggnader ska (tidigare bör) de göras användbara för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga” (PBL 8 kap 12§).

En allmän plats är en gata, väg, en park, ett torg eller annat allmänt 
område enligt detaljplan. Områden för andra anläggningar kan vara 
fritidsområden, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad eller parke-
ringsplatser. Boverket har gett ut föreskrifter ALM 2, där föreskriften 
anger kravet på tillgänglighet och allmänna råd som beskriver hur kra-
ven kan uppfyllas. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att kraven 
uppfylls.

HIN 2, föreskriften om Enkelt avhjälpta hinder, här finns hinder i be-
fintlig miljö upptagna som måste åtgärdas senast år 2010, gäller gatu-, 
park och allmän platsmark. Nya ombyggnader som inte görs tillgängliga 
kommer att omfattas av dessa föreskrifter, PBL 8 kap §§ 2 och 12.
 
I Boverkets byggregler (BBR) kan man läsa om vad som gäller vid 
nybyggnation på kvartersmark. Dessa byggregler innehåller i stort sett 
samma sak som i ALM 2 och i Handbok för en tillgänglig utemiljö.
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Exempel på produkter som uppfyller kraven:

Lappset/NIFO: Scandinavia NF 2301, Site NF 7677,
Neo, Paus
Byarumsbruk: Vasa, Lessebosoffan med  
förlängt armstöd
Kulturbelysning: Kulturbänk
Malus: Säfstaholm, Astrakan
Nola: Kalmarsund, Sjöstad, Tessin
Hags: Brahella, Zeta, Rexbo, Bordsjö

Om det finns behov av men inte plats för flera 
soffor vid till exempel en busshållplats, kan ett 
enklare vilstöd ordnas.Sitthöjden ska då vara 
0,9 meter enligt skissen ovan.

Gatumöbler
Allmänt
Sittplatser som kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga ska 
finnas i anslutning till gångytor och vid viktiga målpunkter. Soffor är särskilt 
viktiga att placera på allmänna platser som parker, torg, promenadstråk och 
i centrum. I branta backar kan en soffa placeras nedanför och en ovanför 
backen. I långa och krävande backar kan ett antal soffor placeras även mitt i 
backen. Likaså bör det finnas soffor utplacerade i områden där många äldre 
bor, gångvägar till lasarett, vid särskilt boende för äldre och funktionshin-
drade samt vid vårdinrättningar. Att lämna en jämn och hårdgjord yta bred-
vid en bänk gör det möjligt för den rullstolsburne att sitta jämte sitt sällskap. 
Även vid busshållplatser som saknar väderskydd bör en soffa utplaceras. 
(ALM 2, §§1,15)

Funktionskrav
•	 En soffa ska både vara lätt att sätta sig i/resa sig ur och vara bekväm att 

sitta i. För att uppfylla detta ska soffan ha både rygg- och armstöd och 
sittytans plan skall inte vara bakåtlutande.

•	 Soffan ska inte ha en tvärslå under själva sittbrädan som gör det svårt  
att ta stöd med fötterna när man reser sig.

•	 Sitthöjd: 45-50 cm
•	 Sittdjup: 35 – 45 cm
•	 Armstödet bör placeras ca 20 cm över sitthöjden. Armstödet ska minst  

nå fram till sittytans framkant. Armstödet ska ha en rundad avslutning.
•	 Lutningen på ryggstödet bör vara mellan 5 – 10 grader.
•	 Sittmöbler ska placeras vid sidan om gångbanan. En hårdgjord och plan yta 

med plats för rullstol bör lämnas intill soffan. Även framför soffan bör ytan 
vara hårdgjord och plan.
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Uteserveringar
Allmänt
Uteserveringar ska vara avgränsade så att personer med nedsatt oriente-
rings- och rörelseförmåga kan gå förbi på trottoaren utan risk att gå in i 
bord och stolar. Gångbanan måste också ha en bredd som medger att man 
lätt kan passera uteserveringen. Möbleringen på uteserveringen bör vara 
ordnad så att även en rullstolsburen person kan sitta vid serveringen.

Funktionskrav:
•	 En uteservering är en del av stadsrummet och får endast i undantagsfall 

byggas upp (ett exempel är om gångbanan lutar eller om underlaget är 
ojämnt).

•	 En avgränsning mot gångbanan ska alltid göras. Avgränsningen ska göras 
med räcke eller staket. Öppningen bör vara på långsidan. Gaveln är ex-
tra viktig att avgränsa. Detta för att en synskadad person med oriente-
ringskäpp ska ha möjlighet att uppmärksamma uteserveringen och inte 
gå in bland bord och stolar av misstag. Måtten på räcket ska vara 90 cm 
högt med en nedre tvärslå 0,10 – 0,35 m över mark.

•	 Uteserveringen ska placeras så att minst 1,5 m gångbana lämnas fritt 
mellan gata och serveringen. På gågator och gångbanor som används av 
många ska gångbanan utanför uteserveringen uppgå till minst 2,0 m.

För mer information se broschyr ”Uteserveringar 2010” som även finns att 
ladda ned på helsingborg.se 

En uteservering ska vara väl avgränsad. 
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Möbleringszoner
Allmänt
Anledningen till att särskilda möbleringszoner bör skapas är att underlätta 
för alla, särskilt för personer med rörelsehinder eller synnedsättning. Med en 
strukturerad gatumöblering underlättar man även för andra personer med 
orienteringssvårigheter som till exempel personer med en utvecklingsstörning. 
Dessa personer är beroende av ett sammanhang och en kontinuitet i miljön.

På gågator och breda gångbanor kan särskilda möbleringszoner skapas. Soffor, 
blomkrukor, cykelställ, reklamskyltar och papperskorgar, trädplanteringar och 
liknande bör samlas på en del av gångbanan. Genom att skapa dessa möble-
ringszoner underlättas framkomligheten för alla och särskilt för personer med 
rörelse- eller orienteringssvårigheter. En yta på minst 1, 5 m eller mer, bero-
ende på hur många som använder gångbanan, måste sparas för fritt gångstråk. 
Möbleringszonen bör avgränsas mot gångytan både taktilt och med kontrast. 
(ALM 2 §§ 1, 7)

Exempel på bra ordnad gatumöblering.
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Övergångsställen och gångpassager
 
Allmänt
Saknas möjligheter till en möjlig passage som upplevs som säker kan följden 
bli att äldre och personer med funktionsnedsättningar inte ger sig ut över 
huvud taget och därmed missar den viktiga fysiska aktivitet som en promenad 
medför. Äldre och personer med funktionshinder behöver längre tid för att 
korsa en gata och för en person med synskada är övergångsstället ett riktmärke 
och nästan en nödvändighet för att man ska våga korsa en gata. 
För att undvika långa omvägar måste det finnas möjlighet att korsa en lång 
gata och i vägkorsningar. Vid cirkulationsplatser och vid starkt trafikerade vä-
gar är framkomligheten extra svår för personer med en synskada. Vid cirkula-
tionsplatser, järnvägsstationer, busshållplatser, skolor och vårdinrättningar samt 
vid korsningar med mycket trafik bör övergångsställen anläggas. Gångpassager 
inger inte den säkerhet som äldre och personer med funktionsnedsättning 
behöver för att kunna korsa en gata.

Ett övergångsställe/gångpassage ska vara lätt att hitta för en person med syn-
nedsättning och kunna användas av både personer med rörelsehinder och per-
soner med orienteringssvårigheter. Ett övergångsställe i gatunivå och helst ett 
med ljud/ljusreglering är bättre än en gångtunnel ur tillgänglighetssynpunkt. 
(ALM 2, §§1, 8 och 11)

Kapitlet delas upp i övergångställe, gångpassage och enkel gångpassage. Se 
bilaga 1, 2 och 3 för typritningar.

Övergångsställe
Övergångsstället ska vara utformat så att både rörelsehindrade och synska-
dade kan använda det. Försök att minska längden på övergången med hjälp av 
avsmalnad körbana eller med en refug. Även refugen ska utformas så att den 
kan användas av alla. Den bör vara minst 2 m djup. Vid mindre djup än 2 m 
görs ingen kant pga snubbelrisk, endast taktila plattor anläggs. Lägg ledstråk 
två rader (supervit) från husvägg/staket fram till varningsplattorna så att en 
synskadad kan hitta övergångstället. Vid övergångsställe kombinerat med  
cykelöverfart ska personer med rullstol hänvisas till den linjemarkerade  
delen av övergångsstället. 

Funktionskrav 
•	 Ena delen av övergångsstället utformas med en kant, 5-7 cm och minst 1,5 m 

bred, två rader med taktil varningsplatta, supervit kupolplatta, längsmed kanten.
•	 Resten av övergångsstället, minst 1,5 m bredd ska vara avfasat till 0-nivå, ännu 

bredare vid väl frekventerade gångstråk och belagt med slät, hårdgjord, halkfri yta, 
exempelvis asfalt, marksten, plattor eller natursten som är sågad och flammad. 
Lutning ner till kanten ska vara så liten som möjligt, max 1:12.

•	 Övergångsstället bör vara placerat vinkelrät (90 grader) mot trottoarkanten. Detta 
är mycket viktigt eftersom personer med ledkäpp oftast tar ut riktningen med 
hjälp av kanten. Om detta inte går att ordna måste en riktningspollare sättas ut.

•	 Lägg 0-delen närmast korsningen.
•	 Härgårman-skylten eller stolpen med tryckknapp/ljussignal ska vara placerad mitt 

emellan avfasningsdelen och kantdelen på övergångsstället.
•	 För att få ner hastigheten på motorfordonstrafiken kan en upphöjning göras strax 

före övergångsstället.
•	 Ett upphöjt övergångsställe måste anläggas med en kant 5-7 cm på halva över-

gången.
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Ljud- och ljussignal 
Tryckknappslådan, knappsatsen, ska placeras inåt gångbanan för att både rull-
stolsburna personer och synsvaga ska kunna nå knappen. På knatterboxen bör 
en riktningspil och en taktil karta, en karta med upphöjd relief som visar över-
gångsställets utseende, vara monterad/infälld. Detta underlättar för synskadade 
personer som då genom kartan kan ”läsa av” riktning och längd på övergången. 

Funktion och placering av tryckknappslådan/knappsatsen. 
Se vidare under Typritning.
•	 Höjd i underkant: 0, 8 m 
•	 Boxen ska vara vänd så att tryckknappen är inåt trottoaren.
•	 I refug måste två boxar vara monterade för att alla ska nå 
•	 På boxen ska en riktningspil finnas.
•	 Ljudet i boxen ska vara ställt så att det inte överröstas av trafikbuller.
•	 Grön-gubbe-tid måste vara inställd så att även en person som går lite 

långsamt hinner över. 

Gångpassage
En gångpassage utan markerade vita streck, kombinerad med eller utan cy-
kelöverfart ska utformas likadant som ett övergångsställe; halva ska fungera för 
rullstol och halva ska vara försedd med kant och supervita taktila plattor. Se 
typritningar sist i dokumentet.

Utformning av övergångsställe 
enligt Helsingborgs principritning

Exempel på knatterbox.
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Enkel gångpassage vid nybyggnation
När nya områden byggs ska en kantsänkning i 0-nivå göras på en sträcka av 
minst 90 cm närmast korsningen. Bredvid ska tre supervita kupolplattor läggas 
för att alla lättare ska kunna hitta både nedsänkningen och kanten. Nedsänk-
ningen placeras mittemot motsvarande nedsänkning på motsatt sida om kör-
banan och så att den inte ligger i direkt förlängning av gångbanan. Gångbanan 
ska beläggas med hårdgjord yta, helst asfalt eller gångbaneplattor. Se typrit-
ningar sist i dokumentet.

Pollare
För att tydliggöra ett övergångsställe eller en gångpassage kan en pollare sättas 
upp. Med en riktningspil underlättar den vid ett övergångsställe där man inte 
lyckats med att få 90 graders vinkel.

Funktionskrav pollare
•	 Höjd minst 0,80 cm.
•	 Pollaren ska vara i ljushetskontrast mot omgivande miljö, dvs oftast mörk. 

Om inte måste vitt reflexband finnas runt toppen.
•	 Pollaren bör vara i gjutjärn i centrum, typ Veksö ”Classic Malmö taktil” 

eller liknande och av gummi/plast i ytterområdena, KNM ”Classic” med 
taktil information eller liknande produkter.

•	 Riktningsangivelse ska finnas på eller bredvid toppen.

Gångfartsområde
I gångfartsområden är det framförallt viktigt att tydliggöra för bilisterna att 
fotgängare har företräde. Enbart skyltning räcker inte. Genom olika belägg-
ningar och upphöjningar kan detta tydliggöras. För personer med orienterings-
svårigheter krävs extra åtgärder för att de ska kunna hitta rätt och inte riskera 
att bli påkörda. Kanter, olika beläggningar i kontrast och struktur, visnings-
pollare, ledstråk fram till korsningen är åtgärder som underlättar för alla och 
särskilt för personer med funktionshinder, äldre och barn (ALM 2 §§ 1, 7).

0-kant

Vita plattor.
Kantsten ligger kvar.

Pollare Veksö
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Gångbana
Allmänt 
För personer med rörelsehinder är det extra viktigt att gångytan är jämn och 
halkfri. Gångbanan ska ha en bredd så att det är möjligt för två rullstolar att 
mötas och lutningen i sidled på gångbanan ska vara minimal. En större lutning 
försvårar avsevärt för personer med rullstol. Gångbanan måste även fungera 
för synskadade. En längsgående kantsten visar var gatan börjar och slutar och 
upphöjda genomgående gångbanor måste markeras taktilt, i ljushetskontrast 
och eventuellt med en riktningspollare för att fungera för synskadade personer. 
Sittplatser ska finnas vid jämna mellanrum. (ALM 2, §§ 1, 7, 11 och 15) 

Funktionskrav
•	 Gångbanan ska vid nybyggnad anläggas med minst 2m bredd eller minst  

1,8 m bredd med mötes- och vändzoner med jämna mellanrum, t ex vid 
en fastighetsinfart.

•	 Gångbanan ska avskiljas från vägbanan med en kantsten så att en person 
med ledkäpp kan uppfatta var vägen börjar. Gångbanan ska vara så hori-
sontell som möjligt – eftersom en längslutning brantare än 1:50 kan vara 
svår att använda för personer med nedsatt rörelseförmåga. Sidolutningen 
för vattenavrinningen ska inte överstiga 1:50.

•	 Gångbanan ska separeras från cykelbanan där många fotgängare och  
cyklister finns eller då gångbanan används mycket av barn eller äldre.  
Olika ljushetskontrast och beläggning på gång- respektive cykeldelen  
tydliggör för alla trafikanter. En kännbar avgränsning bör göras med t ex  
en upphöjning i mitten med smågatsten med en vit linje vid sidan eller  
en vit upphöjd kännbar linje. Gångbanan ska ha minst 2,2 m i fri höjd, 
minst 2,6 m vid längre hinder eller vid kombinerad GC-väg.

•	 Gångbanan bör beläggas med en hårdgjord yta som är slät och halkfri. Bäst 
framkomlighet ger släta hällar, asfalt och plattor. Vid befintliga gångytor 
med ojämn beläggning, ska minst 0,90m, beroende på hur många som 
använder gångbanan beläggas med en jämn yta. I park- och naturområden 
kan hårt packad stenmjöl/gångbanegrus vara ett alternativ till beläggning.

•	 För plattor av betong eller natursten gäller att man ska undvika avfasade 
eller öppna fogar. Detta ger upphov till obehagliga skakningar för personer 
med rullator eller rullstol. 

•	 Ränndalar för takvatten bör undvikas. Om sådan finns ska den utformas 
som en skålformad ränna med en bredd på minst 30 cm och djup högst 
2cm. Brunnslock ska läggas i nivå med gångytan för att undvika snubbel-
risk. Området runt brunnslocket ska beläggas med en hårdgjord, plan yta. 
Brunnslock och ränndalar får inte utformas så att man kan fastna med 
rullstolens framhjul.

                

Måttabell som visar platsbehovet
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Torg och öppna platser
Allmänt 
Torg och öppna platser ska kunna användas av alla. Torgen fungerar ofta som 
”knutpunkter” för gångstråk, därför måste det gå att förflytta sig tvärsigenom 
ytan för alla grupper. Torgen kan också fungera som mötesplatser och användas 
vid olika arrangemang och aktiviteter. Då är det viktigt att alla grupper kan ta 
del av det som händer på torget. Därför ska sittplatser med rygg- och armstöd 
finnas vid alla torg och mötesplatser. Belysning är viktig ur både tillgänglighets- 
och trygghetssynpunkt. (ALM 2 §§ 1, 7, 9, 14 och 15)

Gångstråk som passerar öppna platser måste fungera även för personer med 
synnedsättning. Någon typ av ledstråk måste därför anläggas här.

Funktionskrav torg och mötesplatser
•	 Gångytorna ska vara släta och halkfria, se avsnitt om gångbanor.
•	 Enstaka trappsteg/nivåskillnader utgör snubbelrisk och ska undvikas.  

En trappa ska innehålla minst tre trappsteg. En trappa måste alltid kom-
pletteras med en ramp, se avsnitt om trappa.

•	 Orienteringsmöjligheter med hjälp av kontraster, blomsterarrangemang, 
belysning eller taktila plattor ska finnas i gångstråken, se avsnittet  
Kontraster/Ledstråk sidan 21.

•	 Jämn och bländfri belysning ska finnas i gångstråken, se avsnitt om  
belysning.

•	 Sittplatser med rygg- och armstöd ska finnas, se avsnitt om soffor.
•	 Papperskorgar ska finnas som kan användas även av personer med  

rullstol, se avsnitt om papperskorgar.
•	 Cykelställ ska finnas i anslutning till torget/mötesplatsen. Uppställda  

cyklar kan annars lätt bli ett tillgänglighetsproblem.

Funktionskrav öppna platser
•	 Ett gångstråk som passerar över en öppen plats och där naturliga led- 

stråk saknas måste kompletteras med ett taktilt ledstråk, se avsnittet  
Kontraster/Ledstråk sidan 21.

•	 Ett gångstråk som passerar en öppen plats måste belysas med jämn och 
bländfri belysning, se avsnitt belysning

Exempel på ledstråk
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Cykel- och mopedtrafik 
vid gångbanor
Allmänt
Äldre och personer med funktionshinder är särskilt utsatta vid platser där 
gångbanan korsas av en cykelbana. Personer med synnedsättning har svårt att 
orientera sig därför är det viktigt att tydliggöra korsningspunkterna både med 
kontraster och taktil information. Personer med hörselnedsättning är beroende 
av visuell information därför är det även angeläget för denna grupp att tyd-
liggöra punkten. För rörelsehindrade personer är det viktigt med avfasningar 
och borttagande av eventuella hinder. Den fysiska miljön måste utformas så 
att man både lätt kan ta sig över och att alla trafikanter uppmärksammas på 
korsningspunkten. 

På en gångbana ska man känna sig säker. Detta är särskilt viktigt för äldre, barn 
och personer med funktionshinder. Därför är det viktigt att separera fotgänga-
re från cyklister och mopedister. Se även stycke om gångbanor. 
(ALM 2 §§ 1, 7 och 11)

Funktion  
•	 Där cykel- och gångbanan korsar varandra bör avvikande beläggning, både 

i struktur och ljushetskontrast läggas. För att varna cyklister för korsande 
fotgängare kan man med fördel måla en varningstriangel i asfalten.

•	 Gång- och cykelbana som används flitigt särskilt av barn och äldre ska vara 
åtskilda med kännbar kontrastmarkering, ex smågatstensyta eller en något 
upphöjd målad vit linje i mitten. Vid gemensam gång- och cykelbana, t ex 
utanför tätbebyggt område ska bredden uppgå till minst 2,5 m vid enkel-
riktad cykeltrafik och små flöden av fotgängare och cyklister, 3 m på lokalt 
nät med låga flöden och 4m vid höga flöden (Trafikverkets GCM-hand-
bok). Vid gemensam GC-väg ska fria höjden uppgå till minst 2,6 m.

•	 På gång- och cykelvägar som används av många äldre och barn bör moped-
trafik förbjudas. 

Järnvägsgatan Helsingborg
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Växter/Vegetation 
Allmänt
Pollen och vissa växter kan vålla problem för en person med allergi. Den al-
lergiska reaktionen kan vara så stark att den sätter ner eller omöjliggör förmå-
gan att kommunicera eller förflytta sig. Offentliga platser och viktiga gångstråk 
ska därför befrias så långt det är möjligt från växter som framkallar allergiska 
reaktioner. Platser som är särskilt viktiga att hålla fria från allergiframkallande 
växter är: luftintag, daghem, skolor, vårdinrättningar, busshållplatser och intill 
parkbänkar. Växter ska inte placeras på ett sådant sätt att de inkräktar på 
gångstråk och därmed förhindrar framkomligheten eller döljer belysning och 
skyltar.  
Se ”Byggikapp handikapp”.  

Funktionskrav (gäller samtlig vegetation) 
•	 Växter ska placeras på ett sådant sätt att nedhängande grenar inte under-

stiger en höjd av 2,2 m på gångytor (2,6 m vid gemensam GC-bana).
•	 Skrymmande växter ska placeras så långt från belysningsstolpar att en fär-

digvuxen växt inte skymmer belysningen. Växlighet invid belysning måste 
beskäras kontinuerligt.

•	 Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg. Vid 
busshållplatser bör endast lågväxande växter placeras.

•	 För att undvika framtida problem med rötter som växer grunt och medför 
snubbelrisk i GC-bana måste växtbäddens storlek anpassas till vald växtart. 
Stora träd kräver stor växtbädd, exempel är pil, poppel, robinia och lind.

Växter som är starkt allergiframkallande för personer med överkänslighet och 
som bör undvikas vid frekventerade gångstråk är:
•	 Björk, sälg, hassel och al.
•	 Starkt doftande växter som syrén, ginst, schersmin, hyacint, spirea, hägg.
•	 Växter från familjen korgblommiga som prästkrage, ringblomma och kry-

santemum.

Bra exempel på träd och växter vid känsliga platser är:
•	 Barrträd, lind, fruktträd, oxel, rönn, hästkastanj, lärk, bärbuskar, rosor, kle-

matis, nypon, rhododendron.
•	 För gräsytor som i första hand planteras som prydnad bör man välja gräs av 

fröblandningar med mycket tuvbildande gräs.

Exempel på växter som planterats för 
nära gångbanan.
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Skräpkorgar
Allmänt
Skräpkorgar ska finnas med jämna mellanrum vid välanvända gångstråk, torg 
och vid busshållplatser. Skräpkorgar ska utformas och placeras så att alla kan 
nå att slänga skräpet. De ska också utformas så att de lätt kan upptäckas i 
miljön. Placeringen är viktig. Pga obehagliga dofter och getingar ska man inte 
placera skräpkorgarna direkt intill sittplatser eller på stolpar man behöver 
komma nära, t ex vid busshållplatser. För att spara plats bör skräpkorgarna pla-
ceras på redan befintliga stolpar eller i möbleringszoner för att inte stå i vägen 
för gående.
  

Funktionskrav och placering 
•	 Skräpkorgar ska placeras i närheten av soffor, i parker, vid gågator, frekven-

ta gångstråk, torg, busshållplatser och badplatser.
•	 Skräpkorgar ska inte placeras på stolpe vid övergångsställe, belysnings- el-

ler hållplatsstolpe.
•	 Höjd på skräpkorg: inkasthöjden ska vara ca 0,8 m över marken så att rull-

stolsburna kan nå. Inkast ska kunna göras från sidan. 
•	 Skräpkorg ska vara utformad så att tömning av papperskorgen underlättas.
•	 Modellen ska anpassas efter platsens karaktär och mängden förväntat skräp.

Exempel på bra modeller

Byarum med askkopp Jansson&Partner/ 
City med askkopp

Malus/Malus

Lappset/Runar Lappset/Nestor
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Busshållplats med/utan väderskydd  
  
Allmänt
Det är viktigt att alla busshållplatser i staden utformas på ett likvärdigt sätt. 
Detta underlättar för personer med orienteringssvårigheter så att de hittar rätt. 
På- och avstigandet ska gå lätt även för synsvaga och rörelsehindrade personer. 
Väderskyddet bör placeras vid främre delen av hållplatsen. Information om 
busshållplatsens namn ska finnas på gaveln till väderskyddet. Sittplatser och 
papperskorg ska finnas i hållplatsområdet. Se Skånetrafikens hållplatshandbok, 
www.skanetrafiken.se/hållplatshandbok. 

Funktionskrav
Hållplats med väderskydd:

•	 Hållplatstyp: klackhållplats, enkel eller dubbel stopphållplats rekommen-
deras i tätort. Medför minskad hastighet för andra fordon och därmed 
ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.

•	 Kantstenen bör vara 17 cm hög på en längd av minst 16 m.
•	 Plattformen bör beläggas med plattor. Närliggande gångbana bör vara plan, 

hårdgjord och halkfri.
•	 Hållplatsstolpe, ledstråk och kontrastplattor ska finnas enligt bilaga (Skåne-

trafikens busshållplatshandbok).
•	 Väderskyddet ska placeras längst fram i hållplatsfickan.
•	 Avståndet mellan väderskyddet och kantstenen ska vara minst 2,3 m. 
•	 I väderskyddet ska finnas en anpassad bänk med arm- och ryggstöd och 

belysning som medger att man kan läsa tidtabellen.
•	 God allmän, jämn, bländfri belysning ska finnas vid och till/från hållplats. 
Hållplats utan väderskydd:
•	 Hållplatsfickan ska hållas så grund som möjligt för att underlätta för chauf-

fören att stanna intill kanten.
•	 Kantstenen bör vara 17cm hög på en längd av 16m.
•	 Plattformen bör beläggas med plattor. Närliggande trottoar bör vara plan, 

hårdgjord och halkfri. Taktila plattor anläggs tvärsöver gångbana till håll-
platsen för att synskadade personer lättare ska upptäcka busshållplatsen 
från gångbanan.

•	 Avståndet mellan bänk och kantsten ska vara minst 2,3 m.
•	 Hållplatsstolpe, ledstråk och kontrastplattor ska finnas enligt Skånetrafi-

kens busshållplatshandbok.
•	 På hållplats utan väderskydd ska soffa vara placerad. Soffan ska vara anpas-

sad för rörelsehindrade, se avsnitt om soffa.
•	 Belysning ska finnas så att man kan läsa tidtabellen på hållplatsstolpen. 
•	 En god, jämn, bländfri allmän belysning krävs vid och till/från hållplatsen.  

Se avsnittet Belysning sidan 26.

Hållplats enligt Skånetrafikens hållplatshandbok
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Informationsskyltar/Hänvisnings-
skyltar/Markiser 
Utformning och placering av informationsskyltar

Allmänt
Det ska finnas nödvändiga skyltar så att personer med funktionsnedsättning 
lättare kan hitta rätt. Det handlar om både informationsskyltar om en plats, 
t ex ett naturområde och hänvisningsskyltar till t ex en handikappanpassad 
toalett eller en terminal. Skyltar ska placeras på ett sådant sätt att de ej står i 
vägen, men ska ändå placeras nära gångbanan så att synsvaga kan läsa informa-
tionen. Skyltar ska vara lättlästa, vara tydliga, ha ljushetskontrast och vara lätta 
att förstå. Skyltar bör dessutom vara väl belysta. Textstorleken bör vara anpas-
sad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer.  
(ALM 2 §§1, 11 och 12)

Fristående reklamskyltar, så kallade gatupratare, är sedan 16 december 2002 
inte längre tillåtna på allmän platsmark i Helsingborg. 

Markiser/Flaggor/Skyltar
För tillåtelse att sätta upp markis/flagga/skylt på byggnad som inkräktar på 
gångbanan krävs bygglov. Den fria höjden måste alltid vara minst 2,2 m. Detta 
gäller hela fastsättningsanordningen. I en brant backe ska den fria höjden alltid 
uppgå till minst 2,2 m på det lägsta stället. (ALM 2, §§ 1, 12 och 13)

För låg markis
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Kontraster/Ledstråk 
Allmänt 
Personer med synskada har särskilda svårigheter vid förflyttning i vår miljö. 
Ljushetskontraster i miljön underlättar för alla och särskilt för personer med 
synnedsättning och för personer med utvecklingsstörning. Vid stora öppna 
platser bör dessutom någon typ av ledstråk anläggas för att även gravt syn-
skadade ska kunna orientera sig. För att undvika hinder och faror vid förflytt-
ning behövs extra varning. Ledstråk dras inte över körytor. Kanter och taktila 
varningsplattorplattor tydliggör gränserna var man kan känna sig säker och var 
man måste vara extra försiktig. (ALM 2 §§ 1,11 och 12)

Funktionskrav 
•	 Vid stora öppna ytor, exempelvis torg och längs med välfrekventerade 

gångstråk, bör ledstråk finnas. I första hand ska naturliga ledstråk användas, 
tydliga avgränsningar mellan olika material (gräs-gångbaneplattor), kanter, 
olika typer av beläggning som underlättar att ta ut gångriktning och som 
avviker både i struktur och i ljushet, blomsterarrangemang, etc. Om det 
inte är möjligt att anordna tillräckligt bra naturliga ledstråk bör vita taktila 
ledstråk anläggas.

•	 Busshållplatser och övergångställen är platser där både kontraster och tak-
tila ledstråksplattor ska anläggas.

För övergångsställen finns särskilda principritningar för Helsingborg framtagna. 
Vid dessa ställen bör taktila plattor i betong i första hand användas. Se även 
Skånetrafikens busshållplatshandbok. 

Exempel på bra taktila plattor i betong

Tillverkare av betongplattorna 35 x 35 cm är S:t Eriks. 

Sinusplattan, ledplatta, vit.
Anger riktning.

Valplatta – används vid 
ändrad riktning

Kupolplattan, varningsplatta.
Varnar för fara t.ex.  
en trafikerad väg.

Naturligt ledstråk
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Trappor 
Allmänt
Trappor ska utformas på ett så säkert sätt som möjligt. Räcke, halk- och snub-
belfri yta och kontrastmarkeringar underlättar för alla. En trappa ska ha minst 
tre trappsteg. Enstaka trappsteg innebär en snubbelrisk och ska undvikas. En 
nybyggd trappa ska kompletteras med en användbar ramp eller hissanordning. 
( ALM  2 §§ 1,7, 9 11, 12 och 15)

Funktionskrav
•	 Trappor utomhus bör ha minst tre trappsteg. Antal trappsteg i trappan  

eller antal i trappavsats bör ej överstiga 8.
•	 Längre trappor ska avdelas med vilplan och gärna ha sittmöjligheter.  

Vilplanet ska vara minst 1,3 m långt.
•	 Trappor bör vara raka
•	 Trappstegen ska vara av samma höjd och djup i hela trappan
•	 Trappstegsdjupet bör vara 0,3 m och trappstegshöjden bör vara 0,15 m,  

för att vara bekväm att gå i.
•	 Fri bredd på trappor bör uppgå till minst 1,5m.
•	 Trappans översta och nedersta trappsteg och även översta och nedersta i 

en avsats, ska kontrastmarkeras med vit färg längsmed hela trappsteget. 
Trappstegens markeringar ska vara minst 5 cm djupa

•	 Trappor ska förses med ledstång på båda sidor och om trappan är bredare 
än 2,5 m bör även ett mitträcke monteras.

•	 Ledstången ska ha en rund avslutning, vara greppbar hela vägen, även vid 
infästningarna och nå minst 0,3 m utanför nedersta och översta trapp-
steget.

•	 Trappan bör belysas, särskilt viktigt i slutet och början av trappan.

Produkt
En ny trappa ska markeras med infräst färg typ  Existenskem, Evacuare eller 
liknande. För bäst hållbarhet görs detta under den varma årstiden.

Ljushetskontrast är viktig för personer med synnedsättning.
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Ramp                                                                                                                      
Där det byggs trappor bör alternativ för personer med rörelsehinder finnas 
antingen som ramp eller om höjdskillnaden är för stor som hiss. Vid viktiga 
målpunkter som terminaler och större busshållplatser bör nivåskillnader 
större än ett våningsplan överbryggas med hiss. Ramper och gångtunnlar skall 
utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan 
använda dem. Även med flera vilplan blir nivåskillnaden arbetsam för en per-
son i rullstol. (ALM 2, §§ 1, 7, 9, 11 och 15)

Funktionskrav
•	 Lutningen bör vara högst 1:20, helst ännu flackare.
•	 En ramp ska uppta högst 0,5 m i höjdskillnad. Vid större höjdskillnad blir 

rampen längre och måste då delas upp i sektioner med vilplan emellan. 
Varje vilplan ska vara minst 2 m långt.

•	 Rampens fria bredd ska vara minst 1,5 m
•	 Ramper ska vara raka men svängar kan accepteras vid vilplan, se bild 

nedan. Om rampen måste svänga pga av brant topografi eller begränsat 
område, måste det vilplan som ligger i vinkeln göras minst 2 m långt på 
båda sidorna. Det kan annars vara svårt att få ner hastigheten tillräckligt 
för en person i rullstol före svängen.

•	 Lutningen i sidled på rampen och vilplanet får vara högst 1:50.
•	 Ledstång och avåkningsskydd; en kant på 4 cm och ledstång på båda sidor, 

med höjd 90 cm och 70 cm, ska finnas.
•	 Beläggningen ska vara hård, jämn och halkfri.
•	 Början och slutet av rampen ska markeras med avvikande ljushetskontrast.
•	 Ramper ska vara välbelysta.

          

Ramp som visar vilplan och avåkningsskydd.
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Offentliga handikapptoaletter  
Allmänt
För att miljön ska kunna vara tillgängligt för alla är det av stor betydelse att 
det finns tillgång till handikappanpassade offentliga toaletter. Vid platser där 
flera toaletter finns ska minst en toalett uppfylla de krav som ställs på en 
handikapptoalett. Man ska lätt hitta till toaletten och utformningen ska upp-
fylla nedanstående krav för att godkännas som en handikappanpassad toalett. 
Toalettutrymmet ska utformas på ett sådant sätt att en person med utomhus-
rullstol ska kunna nyttja toaletten.  Det måste finnas utrymme så att en rull-
stolsburen person kan få plats att sätta rullstolen bredvid toalettstolen. Det ska 
också finnas plats för eventuell medhjälpande personer från båda sidor. Entrén 
måste vara utan trappsteg eller kompletteras med ramp och vilplan framför 
ingången. Se nedan. (ALM 2 §§1 och 6)

Funktionskrav
•	 Mått på toalettutrymmet ska uppgå till minst 2,2 x 2,2 m.
•	 På vardera sida om toalettstolen ska finnas ett utrymme på 90 cm och 

framför toalettstolen ett utrymme på minst 1,5 m. Ett utrymme av 30 cm 
bakom toalettstolen underlättar för medhjälpare att assistera. Om toalett-
stolen flyttas ut 30 cm måste den totala längden på utrymmet utökas till 
2,5 m.

•	 Larmanordning måste finnas.
•	 Ingången ska vara i 0-nivå eller tröskel av mjuk gummi. Om en ramp an-

läggs för att skapa 0-nivå ska ett vilplan finnas utanför ingången.
•	 Entrédörren måste vara minst 0,9 m i bredd i passagemåttet. Dörren ska 

vara försedd med greppvänlig låsfunktion och automatisk dörröppning/
stängning.

•	 Toalettbyggnaden måste tydligt märkas upp så man ser att det är en toa-
lett.

•	 Hänvisningsskyltar till toaletten ska finnas.

För mer detaljerade anvisningar hänvisas till ”Bygg ikapp handikapp”.

Skissen visar viktiga mått som 
är av stor betydelse för att alla 
ska kunna nyttja toaletten.
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Hissar 
Allmänt
För hissar gäller att utrymmet ska vara så pass tilltaget att en person med en 
större utomhusrullstol tillsammans med en medhjälpare kan nyttja hissen. 
Hissen bör vara utrustad så att synskadade personer klarar att åka hiss. Instru-
mentpanelen ska vara utrustad så att personer i rullstol och synskadade perso-
ner klarar av att trycka på knapparna. (ALM 2 §§ 1 och 10)

Funktionskrav
•	 Minimimåttet på hissen ska vara 2 m x 1,4 m så att en större utomhusrull-

stol och en medhjälpare får plats. Hissdörr ska vara försedd med automa-
tisk dörröppnare, helst skjutdörr.

•	 Mått för fri passage när dörren är öppen 0,9 m. Hissdörren bör färgläggas 
med kontrasterande färg gentemot omgivande vägg.

•	 Hissväggen ska förses med ledstång.
•	 Utvändig hissknapp ska placeras 0,8 m över mark.
•	 Manöverpanel inne i hissen: placeras vågrätt på väggen i kontrasterande 

färg, utvinklad 45 grader från vägg, med stora knappar (ej touch eller tröga 
knappar), stora tydliga siffror, siffror i upphöjd relief, avstånd mellan knap-
par 10 – 15 mm, entrévåningsknappen ska vara särskild markerad. Manö-
verpanelen ska vara väl belyst.

•	 I hissen bör nödtelefon finnas på ca 0,8 m över golv.
•	 Information om vilket våningsplan man finns på när hissen har stannat, ska 

finnas.
•	 Hissen ska stanna i nivå med golvet.
•	 Belysningen i och utanför hissen ska vara god men bländfri.
•	 För att hissen ska anses som god utrustad bör en nedfällbar sits finnas.

Manöverknapparna i hissen måste kunna nås av alla.
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Belysning 
Allmänt
En jämn och bländfri belysning är viktigt ur många aspekter. Det kan det vara 
en nödvändighet för synskadade. En god allmänbelysning är viktig även för 
normalt seende i en miljö med mycket nivåskillnader. Sk punktbelysning, där 
extra ljusa ytor varvas med mörka ytor ska undvikas. Personer med synskador 
har mycket svårt att ställa om seendet från ljus till mörker. Konstbelysning kan 
förhöja upplevelsen av en plats. Denna bör dock läggas vid sidan om själva 
gångstråket. Även trygghetsaspekter måste beaktas vid belysning. Om man kan 
se vem man möter känns platsen tryggare. Personer med hörselskada är extra 
beroende av en god belysning då man kommunicerar med läppar och händer.  
Platser som är extra viktiga att belysa är vid övergångsställen, busshållplatser, 
trappor och i och utanför gång- och cykeltunnlar. (ALM 2 §§ 1 och 14)

Funktionskrav
•	 Styrkan på ljuset bör vara minst 3 – 5 lux på gångytor och minst 5 – 10 

lux på angelägna platser. 
•	 Belysningen ska vara bländfri och jämn utan obelysta markytor och ord-

nad så att det inte förekommer skarpa skuggor.
•	 Belysningen ska vara driftssäker och slagtålig.

En gång- och cykeltunnel ska kännas säker att vistas i. 
Bild från Mellersta Stenbocksgatan.
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Lekplatser                           
      
Lekplatser ska anpassas för barn med funktionshinder och barns funktionshin-
drade föräldrar enligt ALM. Varje enskilt lekredskap behöver inte vara anpassat 
men det är viktigt att barn med funktionshinder kan delta i leken med andra 
barn så långt det är möjligt. Månggunga med fallskyddsplattor under, stor 
vippgunga med fot- och ryggstöd, cykelkarusell, släntrutsch och sandlåda med 
upphöjd del för barn i rullstol är bra exempel. Att anlägga gummiasfalt möjlig-
gör för rullstolskörning. Hårdgjorda ytor på gångvägar till lekplatsen och fram 
till anpassade sittbänkar underlättar för rörelsehindrade anhöriga att följa med 
till lekplatsen. (ALM 2 §§1 och 6)

Se vidare på goda exempel: Hjälpmedelsinstitutets hemsida över ”För plane-
ring av tillgängligare lekplatser” och i boken ”Byggikapp handikapp”.

Lekplatsen i Stadsparken
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Grön-, naturområden och  
badanläggningar                       
Bakgrund
Parker, promenadvägar, badplatser och naturområden ska kunna användas av 
alla. Det handlar om att utforma områden på ett sådant sätt att det fungerar 
för alla och man också lätt ska kunna ta sig till promenadvägen, parken eller 
området.

Avståndet till ett grönområde ska vara kort, helst mindre än 1 km och för ett 
dagligt besök i ett grönområde för en person som har svårt att gå eller orien-
tera sig längre sträckor är detta betydelsefullt.

PBL kap 10 och ALM 2 9§: Personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga ska kunna använda allmänna platser områden för andra anläggningar 
än byggnader. I detaljplanelagd mark finns angivet vad som är allmän plats-
mark, t.ex. gator, vägar, torg och parker.
Med område för andra anläggningar än byggnader avses sådan mark som 
används eller behövs för ett normalt nyttjande av anläggningen. Exempel på 
områden för andra anläggningar än byggnader kan vara fritidsområden, nöjes-
parker, djurparker, golfbanor, skidbackar med liftar, campingplatser, småbåts-
hamnar, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus och begravningsplatser.”Enligt 
ALM 2 gäller att dessa områden ska göras tillgängliga i den mån det är möjligt 
med hänsyn till topografiska förhållanden.
Lagstiftning i ALM 2 ska uppfyllas så långt möjligt (ALM §§1 och 6).

Tänk på
•	 Gångytan hårdgjord(del av slingan). 
•	 Spänger, i del av naturområden med avåkningsskydd, räcken och halks-

skydd (t.ex. hönsnät).
•	 Anpassade sittplatser ska finnas med jämna mellanrum.
•	 Busshållplats med hög kantsten i närheten av området, bra cykelvägar 

till området.
•	 Handikapparkeringsplatser.
•	 Toaletter, handikappanpassade.
•	 Informationsskyltar, tydliga, enkelt språk och på lämplig nivå.
•	 Trappor, kontrastmarkerade och med räcken.
Badplatser
•	 Handikapparkeringsplats.
•	 Toalett, handikappanpassad.
•	 Busshållplats, anpassad.
•	 Hårdgjord yta till toalett, buss och parkering.
•	 Hårdgjord yta med trätrall på sandstrand ner till brygga eller vattenbryn, 

minst 1, 5 m bred.
•	 Ramp ner till vatten se avsnitt om ramp.
•	 Sittplatser nära trappor.
•	 Minst räcke på en sida.
•	 Avåkningsskydd på båda sidor.
•	 Kontrastmarkera kanten där räcke saknas.
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En rullstolsburen 
person behöver 
extra mycket 
utrymme bredvid 
bilen.

Handikapparkeringsplatser 
Allmänt 
P-platser för personer med rörelsehinder ska placeras där behov finns, exem-
pelvis vid vårdcentraler, offentliga lokaler, affärscentrum och apotek. Även vid 
platser som parker, fritidsområden, campingplatser och badanläggningar bör 
särskilda p-platser finnas. Antalet måste vara dimensionerat efter det behov 
som finns. En riktlinje kan vara 5% av det totala antalet platser i en stadsdel 
eller en större parkeringsyta. En del av platserna bör vara extra breda, dvs 5m 
bredd för att medge in- och urstigning med rullstol via en ramp eller lift från 
sidan av bilen. (ALM 2, §§ 1 och 16)

Funktionskrav
•	 Markbeläggningen ska vara fast, jämn och halkfri.
•	 P-platserna ska anordnas på en så plan yta som möjligt, max lutning 1:50.
•	 Där p-platser för rörelsehindrade finns ska minst en p-plats vara 5,0 m 

bred så att rullstolen kan tas in från sidan med en ramp. Bredden kan  
minskas om gångytan bredvid kan tas i anspråk. Om det finns flera  
särskilda p-platser kan övriga vara 3,6 m.

•	 Vid parkering utmed gata ska längden vara minst 7 m lång för att kunna 
hämta ut sin rullator/rullstol i bakluckan.

•	 Parkeringsfickan bör vara i samma nivå som gatan. En närliggande avfas-
ning mellan p-platsen och trottoar måste finnas.

•	 Avståndet mellan p-platsen och målpunkten bör vara högst 25 m.

 2,7 m                3,6 m      5 m  

 7 m               

En längsgående parkeringsplats  
ska vara minst 7 m lång.
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