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Inledning 
Vägverket Region Skåne har under en tid känt ett behov av en checklista för till-
gänglighet och användbarhet för funktionshindrade. Trots en hög ambitionsnivå 
har det i vissa fall visat sig att man missat vissa detaljer som borde ha gjorts 
annorlunda. Vi har idag en detaljerad lagstiftning för allmänna platser. Före-
skrifterna för befintliga anläggningar finns redovisad i Boverkets föreskrifter 
(BFS 2003:19 HIN1) och för nyanläggningar i (BFS 2004:15 ALM1). Vidare har 
Vägverket tagit fram VGU (Vägar och gators utformning) där utformningsråd 
finns redovisade. Checklistan gör inget anspråk på att vara en komplett lista av 
samtliga krav som förekommer i dokumenten ovan, utan är istället ett försök att 
skapa ett enkelt och snabböverskådligt dokument som tar upp punkter som av 
olika anledningar är lätta att missa och som är vanligt förekommande i de pro-
jekt som Vägverket arbetar med inom Region Skåne.  
 
En förhoppning är också att regionens kommuner kan ha viss glädje av materia-
let, men i detta sammanhang trycker vi på att materialet är framtaget med 
Vägverkets vägar som grund och att det därför är viktigt att vara uppmärksam 
på att det finns andra frågeställningar som kan bli aktuella i andra typer av  
miljöer. 
 
Checklistan har varit i bruk under nästan två år. Praktiska erfarenheter från 
inventeringar i regionen samt justeringar i VGU har föranlett att den här skrif-
ten har reviderats. Huvuddelarna är fortsatt det samma men typritningarna har 
justerats för att säkerställa tillgängligare utformning vid gångpassager, likaså 
har kommentarerna om hållplatser kompletteras med de krav som tillkommit i 
nya VGU. 
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CHECKLISTA Genomfört Ej genom-
fört 

Kommentar 

 

Gångpassager och övergångsställen  
   

(sidan 4) 
– Har anslutningarna vid trottoar gjorts med 

90-100 cm nollkant? 
 

 

– Har lutningarna gjorts mindre än 1:12 (8,3%) 
och helst 1:20 (5%)? 

  
 

– Finns pollare, taktila plattor och rak 6 cm 
kant som hjälper synskadade att orientera 
sig vid passagen? 

  
 

 

Gång- och cykelbanor 
   

(sidan 4) 

– Är gångbanedelen bredare än 1,3 meter? 
(Helst bredare än 2 meter och på kort sträcka 
minst 0,9 meter) 

   

– Sidolutningen får inte överstiga 2%. 
 

   

– Finns det vilmöjligheter vid lämpliga platser 
längs vägen? 

   

– Finns gångpassage med avfasningar i trotto-
aren vid anslutande vägar/gång och cykel-
stråk? 

   

– Har långa ramper en lutning på max 5% (1:20) 
med mellanliggande 2 meter vilplan per 0,5 
meter höjdskillnad? 

   

– Finns det avåkningsskydd på rampen där det 
finns risk för att åka av? 

   

 

Busshållplatser 
   

(sidan 6) 

– Har Skånetrafikens hållplatsstandard följts? 
   

 

– Finns det bänk? 
   

 

– Står väderskyddet vid påstigningsplatsen? 
   

 

– Kan bussen komma intill plattformen? 
   

 
 

Bänkar 
   

(sidan 7) 

– Har bänkarna en sitthöjd på 45-50 cm? 
   

 
– Finns det ryggstöd och armstöd med grepp-

möjlighet? 
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Trappor 
   

(sidan 8) 

– Har trapporna trappräcke som går förbi för-
sta och sista trappsteget med cirka 30 cm? 

   

– Är första och sista trappsteget kontrast- 
markerat? 

   
 

 
 

Koppling till befintlig miljö 
  

 
 
(sidan 8) 

– Har anslutningar till omgivande ytor gjorts 
tillgängliga? 

   

– Har kontakt tagits med fastighetsägare för ev 
samordning av tillgänglighetsåtgärder? 

   

– Har gamla bänkar kompletterats med arm-
stöd och justerats till sitthöjd 45-50 cm? 

   

– Har fållor ett passagemått på minst 110 cm?  
   

 

– Kan fållan breddas ytterligare? 
   

 
 

Tillfälliga åtgärder 
  

 
 
(sidan 9) 

– Är passager förbi/igenom arbetsplatsen till-
gängliga under byggtiden (tillfälliga ramper, 
arbetsytor avskärmade)? 

   

– Finns det tillfälliga ramper mellan nyanlag-
da ramper och vägbanan i väntan på toppbe-
läggning? 
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Gångpassager och övergångsställen 
 
Det finns en rad detaljer att beakta när man utformar anslutningarna från trottoarer-
na till gatunivå vid passager över gatan. Föreslagen detaljutformning framgår av bifo-
gad typritning. För att rullstolsburna ska kunna använda passagen ska det finnas en 
ramp som ansluter till gatunivån, rampen får inte vara brantare än 1:12 (8,3%) och 
gärna inte ha en lutning på mer än 1:20 (5%). Rampen bör vara 90-100 cm bred men 
kan kombineras med en cykelramp när man har en kombinerad överfart. För att syn-
skadade ska kunna orientera sig ska bredd dock vara så liten som möjligt. 
 
För att förenkla för personer med gångsvårigheter görs kantstenen i anslutning till 
avfasningen 6 cm hög. Synskadade kan identifiera en kant som är högre än 4 cm, men 
drifttekniska aspekter gör att en 6 cm kant ändå föreslås. För att synskadade ska kun-
na orientera sig är det viktigt att skapa goda orienteringsförutsättningar genom att 
trottoarkanten är vinkelrät mot gångriktningen. Som stöd för orienteringen komplette-
ras passagerna också med pollare. Då det i vissa fall är svårt att skapa en vinkelrät 
kant mot färdriktningen föreslås också ett taktilt stråk som stöd för att hitta rikt-
ningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. Avfasning med nollkant för att möjliggöra passage för rollator och rullstol saknas. På bilden har man 
endast en genomgående cirka 6 cm hög kant. 
 

Gång- och cykelbanor 
 
För att få en naturlig och bekväm gångmiljö som ger möjlighet åt personer i rullstol att 
vända på trottoaren bör inte trottoaren vara smalare än 1,3 meter på något ställe. Är 
det ett enstaka träd, elskåp eller liknande kan man på en kort sträcka gå ner till 0,9 
meter. En normal bredd på en trottoar bör dock vara minst 2 meter. Vid nybyggnad 
och större underhållsåtgärder ska gångbanornas sidolutning ordnas så att den inte 
överstiger 2%. 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. Om man ska använda avfasning med vinkelrät kant som på bilden måste det finnas plats att passe-
ra bakom avfasningen. Avfasningen borde istället utformats utan kant enligt typritning 2:1, smalare än 2,3 
meter. 
 
Många samhällen längs Vägverkets vägar är långsträckta med ett litet koncentrerat 
centrum längs sträckan. I dessa orter är det ofta naturligt att skapa ordentliga gång-
passager vid centrumdelen och vid någon ytterligare plats. Har man korsningsbehov 
vid något annat ställe längs vägen, kan rörliga personer även ta sig över längs reste-
rande sträcka, men för rörelsehindrade är man hänvisad till huvudpassagerna. Då 
denna grupp också är den grupp som har svårast att gå långt bör man därför avväga 
att anlägga avfasningar vid andra punkter, där ett mindre korsningsbehov kan finnas, 
så som vid en väganslutning eller vid en anslutande gång- och cykelväg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. Här borde en avfasning finnas vid trottoaren för dem som har svårast att gå långt. 
 
Vid gång- och cykeltunnlar och liknande där långa ramper anläggs ska dessa ha en 
max lutning på 1:20 (5%) med mellanliggande vilplan per 0,5 meter höjdskillnad. Vil-
planet ska inte luta mer än 2 % och vara 2 meter långt. Vilplanen bör också komplette-
ras med bänk. Finns det risk att man kan åka av rampen ska den också kompletteras 
med en upphöjd kant vid sidan som avåkningsskydd. 
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Hållplatser 
 
Skånetrafikens hållplatshandbok beskriver hur en tillgänglig hållplats bör se ut. För 
mer detaljerad information hänvisas därför till detta dokument. I korthet redovisar 
hållplatshandboken bland annat att ett ledstråk till bussentrén ska finnas och bör 
utgå från busskuren i de fall en sådan finns. Vidare framgår krav på perrongbredd 
som är 2,25 meter och 17 cm högt kantstöd. I väderskyddens standardutformning in-
går tidtabellskåp och bänk med armstöd. Finns det inte ett väderskydd på platsen bör 
hållplatsen utrustas med en separat bänk istället. I VGU info nr 13 framgår också att 
det ska finnas en kontrasterande kantremsa längs hållplatskanten. Detta kan göras i 
form av att kantstenen har kontrast mot övrig beläggning eller genom att ytan direkt 
innanför läggs med kontrasterande ljushet (0,4 enligt NCS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. Det taktila stråket ska så långt det är möjligt utgå från väderskyddet. Stråket skulle ha blivit ännu 
tydligare om plattorna haft en avvikande ljushetskontrast (0.4 enheter enl NCS systemet) mot omgivande 
material. 
 

 
Figur. Exempel på kontrasterande kantremsa från stadstrafiken i Lund 
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I hållplatshandboken redovisas mått på hur lång inkörningsyta och hur lång perrong 
som behövs för att bussarna ska kunna angöra hållplatsen på ett bra sätt. Det är vik-
tigt att dessa mått följs så att bussen kommer ända intill perrongkanten i hela sin 
längd annars blir steget från bussen ner till gatunivå allt för högt för många med 
gångsvårigheter. 

Figur. Hållplatsens vinkel i förhållande till vägen i övrigt, påverkar förarnas möjlighet att angöra parallellt 
med hållplatskanten. 

Bänkar 
 
Personer med rörelsesvårigheter har behov av att kunna vila med jämna mellanrum. 
Förutom de bänkar som finns vid Skånetrafikens hållplatser bör man komplettera med 
3 eller 4 stycken per km väg i tätort. 
 
För att en bänk ska vara enkel att ta sig upp ifrån bör sittytan och ryggstödet inte vara 
för tillbakalutat. Höjden på bänken ska vara 45-50 cm och bänkarna ska ha greppvän-
liga handtag. 

Figur. Bra höjd och lutning, armstödet saknar ”grepp”. Den hårdgjorda ytan bredvid bör också vara platt-
satt/asfalterad så att rullstolsburna kan sitta bredvid bänken. 
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Figur. Armstödsutformning (ur Gator för alla, Kommentus). Figur. Bra ”grepp” som underlättar när man vill 
                        resa sig.  

Trappor 
Trappor skall utrustas med trappräcken som går ut 
30 cm förbi översta och understa trappsteget och ha 
kontrastmarkeringar på översta respektive nedersta 
trappsteget i varje sektion av trappan. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figur. Exempel på en kontrastmarkerad trappa med ett trappräcke som går ut cirka 30 cm nedanför och 
ovanför trappan. 
 

Kopplingen till befintlig miljö 
 

Finns det något särskilt skäl till att man vill sätta upp mopedfållor längs gång- och 
cykelvägarna, ska minsta bredd längs den sträcka man passerar, passagemåttet, vara 
1.1 meter. Vill man använda bommarna som varning för korsande väg eller liknade kan 
man med fördel placera bommarna med 2-2,5 meters avstånd. Minimimåttet bör också 
gälla för räcken vid skolskjutshållplatser. För att synskadade ska kunna känna bom-
marna i tid bör de också vara utrustade med en nedre tvärslå.  

Figur. Exempel på för smala fållor med ett passagemått som är mindre än 1.1 meter. 
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Vid ombyggnad och underhållsarbeten finns det ofta en rad små detaljer i de gamla 
lösningarna, som är bristfälliga ur tillgänglighetssynpunkt. Genom att tänka i till-
gänglighetstermer kan man ofta med små medel förbättra tillgängligheten också i den 
kringliggande befintliga miljön. På bilderna nedan visas exempel på att ett armstöd 
skulle kunna förbättra tillgängligheten till den gamla kuren. Den andra bilden visar en 
kant mellan gammalt och nytt som hindrar rullstolsburna att ta sig fram längs gång-
banan.  
 

Figur 1. Kompletteras bänken med ett armstöd blir bänken lättare att ta sig upp ifrån. 
Figur 2. En onödig kant mellan nybyggt och gammalt.  
 

Tillfälliga åtgärder 
 
Det är viktigt att tänka på att personer med funktionshinder ska kunna ta sig förbi en 
arbetsplats under byggtiden. Bland annat bör man tänka på att göra tillfälliga avfas-
ningar vid tillfälliga gångvägar och i väntan på slutlig toppbeläggning. Görs ingen 
tillfällig avfasning innan den nya toppen har lagts skapas ofta en 2-4 cm hög kant vid 
den planerade avfasningen som tydligt försvårar möjligheterna att ta sig fram. Likaså 
är det viktigt att skapa ordnade avstängningar runt arbetsytorna så att man inte råkar 
gå in i arbetsområdet.  

Figur. Avstängning med möjlighet att passera arbetsplatsen på gångbanan. En nedre tvärslå saknas, 
vilket gör att man som synskadad riskerar att gå ner i gropen.  
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