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Förord 
 
Trafikverket har ansvar för att förverkliga den beslutade 
funktionshinderspolitiken, som regleras i regeringsuppdrag och i en särskild 
förordning, SFS 2014:135. Trafikverket ska vara ett föredöme när det gäller 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bidra till allas 
delaktighet i samhället. 
 
Syftet med den föreliggande kunskapssammanställningen - Planering och 
utformning för fotgängare med fokus på personer med synnedsättningar - är att 
samla den kunskap som finns utifrån den forskning, som finansierats av 
Trafikverket (och även tidigare Vägverket) liksom på den kunskap som finns 
genom beprövad erfarenhet. Avsikten är att visa hur man kan utforma utemiljön 
för personer med synnedsättningar även då hänsyn tagits till andra gruppers 
behov. Genom denna skrift vill Trafikverket bidra till att öka tillgängligheten och 
användbarheten till transportsystemets olika delar. Alla ska, oavsett förmågor, 
kunna ta sig fram i utemiljön. 
 
Exemplifieringen berör hur personer med synnedsättningar orienterar, ledning 
för synskadade, markbeläggning, gångytor, ljushetskontraster, övergångsställen, 
gångpassager, belysning, ramper, trappor och vad som innebär hinder. I 
exemplifieringen visas på möjliga lösningar och metoder för att uppfylla 
föreskrifterna. Dokumentet kan användas som underlag för kommande styrande 
Trafikverksdokument. 
 
En referensgrupp bestående av personer, som på olika sätt är brukare av miljön, 
har varit knuten till projektet för att vid olika tillfällen under arbetets gång ge 
synpunkter. Referensgruppen har bestått av representanter för Synskadades 
Riksförbund, DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Stockholms 
stad, Boverket, Syncentraler, Lunds Tekniska Högskola samt fristående 
sakkunniga i tillgänglighet. 
 
Det här dokumentet har utarbetats av arkitekt MSA Mai Almén i samarbete med 
professor Agneta Ståhl vid Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska 
högskola.  
 
Forskningen har bedrivits på uppdrag av Anette Rehnberg, Investering, Teknik 
och Miljö. 
 
 
December 2016 
Morteza Ghoreishi 
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Läsanvisning 

I kapitel 1 (Introduktion) finns en del beskrivningar av hur människor med olika 
grader av synnedsättning måste fungera för att våga röra sig ute i trafikmiljön. I 
detta kapitel introduceras också viktiga begrepp för förståelsen av hur det är att 
orientera i trafikmiljön för personer med synnedsättningar. 
 
I "Dimensionerande funktionell förmåga", som finns under "APPENDIX, finns 
beskrivning av förmågor som påverkar hur personer med olika 
funktionsnedsättningar kan förflytta sig i trafikmiljö. 
 
I kapitel 2 finns beskrivningar kring olika element i miljön som på olika sätt är till 
hjälp eller som vållar problem för personer med synnedsättningar. Exempel på 
bra lösningar - men även på sämre - finns med för att förklara varför de olika 
utformningarna har den effekt de har.  
 
I kapitel 3, 4 och 5 finns ytterligare detaljerade resonemang kring olika 
lösningars betydelse för personer med synnedsättningar, positiva såväl som 
negativa. I alla exemplen på lösningar är hänsyn tagen till konsekvenserna för 
personer med andra funktionsnedsättningar.  
 
I Appendix finns ett utdrag ur Rapporten "Orientering längs ett kontinuerligt 
ledstråk - exempel från Borlänge". Det är en beskrivning av hur en kontinuerlig 
förflyttning ter sig för en person som är helt blind. Denna beskrivning visar vilken 
koncentration och vilka krav på minnet som ställs för en person som är blind. 
Man får inte vid något tillfälle vända 90 grader åt fel håll - då tappa man bort sig 
helt. 
 
Sist i skriften finns utdrag ur Lagar, föreskrifter, allmänna råd, krav och råd. Det 
är utdrag av relevans vid planering av utemiljön så att denna blir tillgänglig och 
användbar för personer med synnedsättning. Utdragen är ur Plan- och 
bygglagen, ALM 2, HIN 3 och VGU 2015.  
 
I VGU 2015 - men redan i de tidigare versionerna - står oftast mycket detaljerat 
vad som krävs för att miljön ska fungera för personer med synnedsättningar och 
även för personer med rörelsenedsättningar. 
 
Eftersom dessa olika lagar, föreskrifter, allmänna råd, krav och råd finns i olika 
skrifter är det inte alltid lätt för projektörer och beslutsfattare att hitta dem. 
Utdragen är gjorda för att underlätta detta.  
 
I denna skrift är fotona på de sämre lösningarna omgivna av en bred, röd rand 
och ett rött streck snett över bilden. 
 
Förhoppningen är att denna skrift ska ge den förståelse och kunskap som behövs 
för att projektörer ska känna att man utifrån detta även kan utforma nya 
varianter av lösningar som fungerar för personer med synnedsättningar - med 
samtidigt hänsynstagande till människor med andra funktionsnedsättningar. 
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I. INTRODUKTION 

Taktila (kännbara) led- och varningsytor på gångytor som hjälp till personer med 
synnedsättning för att kunna orientera i den fysiska miljön utvecklade från 
början i Japan 1965 av en man vid namn Seiichi Miyake, som bodde i Okayama. 
Han startade detta arbete tillsammans med en vän som hade fått 
synnedsättning. De första taktila ytorna installerades för att man skulle kunna 
lokalisera ett övergångsställe.  
Själva strukturerna har modifierats efter att forskningsstudier har gjorts i många 
länder runt om i välden.  

Generellt pågår det i många länder studier och arbete med att göra den fysiska 
miljön mera lätt att orientera i för personer med synnedsättning exempelvis 
Benzen et al, 2000; U.S. Department of Transportation, 2001. Internationellt har 
standardiseringsarbete gjorts i syfte dels att underlätta planeringsarbetet i olika 
länder, dels att försöka skapa enhetlighet i utformningen så att miljön går att 
känna igen för personer med synnedsättningar, ISO 23599 2012 (E). Kring 1990 
startade det första försöket till Internationell standardisering inom området. Men 
inte förrän 2012 blev arbetet klart. 

I Sverige pågår arbete med att utforma den byggda miljön för personer med 
synnedsättningar. Trafikverket, tidigare Vägverket, har det övergripande 
ansvaret för att vägar och gator utformas så att de även tillgodoser möjlighet till 
förflyttning för personer med funktionsnedsättningar. I syfte att få fram underlag 
till detta arbete har ett flertal studier genomförts som fokuserar hur gångmiljön 
ska utformas för personer med synnedsättningar (Ståhl, et al, 2004; Ståhl & 
Almén, 2007; Ståhl, et al, 2010a; Ståhl et al 2010b; Ståhl et al 2013).  
Utvärderingar av nyanpassade miljöer har också gjorts i t ex Stockholm 
(Mårtensson, et al, 2012;) och utvärdering av Tryckknapplådans funktioner 
(Nilsson, et al, 2013). 

Denna kunskap används för kontinuerlig uppdatering av gällande 
planeringsdokument som t.ex VGU 2015 (Vägars och gators utformning) som 
publiceras av Trafikverket. Vidare används kunskapen i PBL (Plan- och 
bygglagen), och PBF (Plan- och byggförordningen), som reglerar kravet på att 
den byggda miljön skall vara tillgänglig och användbar för bl. a personer med 
synnedsättningar. I BBR 21 (Boverkets föreskrifter och råd); BFS 2011:5 ALM 2 
och BFS 2013:9, HIN 3 preciseras i flera paragrafer hur olika utformningsdetaljer 
i den byggda miljön skall utformas. 
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Bakgrund 

Denna skrift handlar om hur trafik- och utemiljön ska planeras för att personer 
med synnedsättningar av olika grad ska kunna förflytta sig självständigt och 
säkert. Men självklart är hänsyn tagen till att dessa utformningar inte innebär 
hinder för andra personer med andra funktionsnedsättningar att förflytta sig 
självständigt.

Från oktober 2004 gällde författningen ALM 1, vilken var Föreskrifter och 
allmänna råd till kravet i 3 kap 18 § i dåvarande Plan- och bygglagen att 
allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader skall kunna 
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. ALM 2 är 
den reviderade versionen av denna författning utifrån den Plan- och bygglag, 
som trädde i kraft 2011-05-02. ALM 2 är föreskrifter och råd till 8 kap 12 § första 
stycket i nuvarande Plan- och bygglagen.  

Trots att vi sedan 2004 haft föreskrifter och råd om vilka åtgärder som ska göras 
för att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna förflytta sig i den 
offentliga miljön planerar idag kommunerna mer och mer gemensamma 
trafikytor för olika trafikantgrupper som gångfartsområden eller som de ofta 
kallas: Shared space. De olika trafikslagen ska då samsas inom samma ytor, dvs 
fotgängare (då även personer med olika funktionsnedsättningar), cyklister, 
mopedister och bilister förväntas klara av att utan att olyckor uppstår röra sig på 
dessa gemensamma ytor. Inom stadsplaneringen tillämpas idag strategin 
"trafikanterna ska samspela i trafiken" och "trafikanterna ska ha ögonkontakt" 
samtidigt som vår bygglagstiftning säger och kräver något helt annat. Även i 
VGU 2015 finns anvisningar om hur man ska förfara för att gångtrafikanter med 
funktionsnedsättningar ska kunna förflytta sig säkert. I "KRAV FÖR Vägars och 
gators utformning, 2015:179" står "Gångfartsområden ska utformas med hänsyn 
till barn, äldre och funktionshindrade med bl.a. tydliga gångytor där det inte 
förekommer fordonstrafik, släta gångytor för passage såväl längs som tvärs 
gångfartsområdet." 

Man tar på andra platser också bort signalreglerade korsningar och ersätter dem 
med cirkulationsplatser. Man tar bort oreglerade övergångsställen och menar att 
det är säkrare att korsa gatan där man som trafikant själv finner det 
säkert/lämpligt. Det säger sig självt att personer med synnedsättningar inte kan 
samspela med andra trafikanter eftersom det är just detta som är problemet - 
man ser inte sina medtrafikanter och var de befinner sig eller kan tolka vad man 
tror de kommer att företa sig i nästa ögonblick. 

Detta faktum att man inte kan samspela med sina medtrafikanter är bakgrunden 
till de krav som finns i bygglagstiftningen och i VGU 2015. Men dessa krav gäller 
inte bara personer med synnedsättningar utan i lika hög grad personer med 
hörselnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar (t ex utvecklingsstörning 
eller förvärvade hjärnskador) och rörelsenedsättningar. Inte heller för personer 
med dessa funktionsnedsättningar är det möjligt att samspela med sina 
medtrafikanter. En person med hörselnedsättningar hör inte var olika fordon 
kommer ifrån och kan ta ett steg åt fel håll vid fel tidpunkt - och bli påkörd. 
Sådant händer idag. En person med kognitiva funktionsnedsättningar reagerar 
inte på samma sätt och med samma snabbhet som andra personer utan 
funktionsnedsättningar. När deras medtrafikanter med fordon tror att de t ex 
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tänker vänta med att gå vidare kan det istället vara så att de precis bestämmer 
sig för att gå - och en olycka blir oundviklig. Personer med rörelsenedsättningar 
kan inte förflytta sig snabbt och kan inte väja undan t ex för snabba cyklister - 
och blir påkörda. Sådant händer också idag. 
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Viktiga begrepp vid planering för personer med synnedsättning 

 
I denna skrift används följande begrepp med den här angivna betydelsen. 
 
Ledstråk är en kontinuerlig följd av både i ljushet och i taktilitet kontrasterande 
naturliga och konstgjorda ledytor, varningsytor och valytor från start till 
målpunkt endast avbrutna av körbana och cykelbana.  
 
Ljusheten en yta har beror i huvudsak på hur mycket svärta ytans färg 
innehåller (hur ljus eller mörk färgen är) men också i viss mån på färgens 
mättnad men däremot inte på ytans kulör. 
 
Ljushetskontrasten mellan två ytor är skillnaden i ljusheten mellan dessa två 
ytor. Det har alltså ingenting med kulören på färgerna att göra. För att 
ljushetskontrasten ska vara tillräcklig mellan ytorna ska ljushetsskillnaden uppgå 
till minst 0,40 enligt NCS systemet. 
 
Naturliga ledytor utgörs i första hand av utformningsdetaljer i miljön i form av 
naturliga avgränsningar som fasad, upphöjd eller nedsänkt kant, plantering, 
gräsmatta, räcke, mur, häck eller liknande där både den taktila kontrasten och 
ljushetskontrasten kan uppfattas 
 
Konstgjorda ledytor är t.ex. sinus- eller ribbplattor som ger en sinusformad 
rörelse i handen vid en glidande rörelse från sida till sida framför sig över 
plattorna med teknikkäppen, är riktningsgivande och ger orienteringshjälp över 
ytor. Ledytorna placeras så att ribborna ligger i gångriktningen. 
 
Varningsytor skall varna personer med synnedsättning för annalkande fara 
t.ex. korsande bil- och cykeltrafik. Varningsytor läggs med kupolplattor med 
skurna kupoler så att teknikkäppen fastnar vid sin glidande rörelse över 
markytan och plattorna och så att de tydligt kan kännas under fötterna.  
 
Kant kan användas som varning för fara t ex vid korsande av körbanor. 
Kanterna ska vara minst 4 - 6cm hög för att kunna identifieras av personer med 
synnedsättning/blindhet då de använder teknikkäpp. 
 
Kant kan användas som varning för fara och för uppmärksamhet vid korsande av 
körbanor. Kanterna ska vara minst 5 - 6 cm höga för att kunna identifieras av 
person med grav synnedsättning eller personer som är blind då de använder 
teknikkäpp. 
 
Släta ytor - helt släta - med en bredd av minst 60 cm ska på ömse sidor omge 
konstgjorda ledytor och varningsytor. Dessa släta ytor ska vara utan kännbara 
fogar för att led- och varningsytorna ska kunna kännas med teknikkäppen eller 
under fötterna. De släta ytor, som ligger omedelbart intill led- och 
varningsytorna ska kontrastera i ljushet mot dessa.  
 
Släta halkfria gångytor - helt släta - ska, när de kombineras med ojämna 
gångytor, vara minst 90 cm breda och förses med mötesplatser och vändzoner 
för att vara användbara för personer med rörelsenedsättningar. 
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Valytor är plats för riktningsändring vid konstgjorda ledytor och markeras 
med släta ytor. Valytan är utan kännbara fogar, och kontrasterande i ljushet mot 
ledytan, minst 0,40 enligt NCS. Från valytan utgår riktningsgivande konstgjorda 
ledytor - sinus eller ribbplattor - i olika riktningar 
 
Valytor är plats för riktningsändring vid naturliga ledytor och markeras med 
tillägg i miljön t ex ett räcke eller kompletteras med konstgjorda ledytor på en 
sträcka, om det inte tydligt framgår av t ex ett tydligt hörn. 
     
Käpputslag är - vid gång i normaltakt - ett utslag från sida till sida framför sig 
med teknikkäppen, ca 80 cm långt och ca 70-80 cm brett. 
 
Riktmärke/orienteringspunkt för att underlätta orientering kan utgöras av i 
miljön naturligt förekommande föremål såsom kantstöd, räcke, mur, elskåp, 
parkeringsautomat, viss vegetation, skrapgaller vid entréer liksom av indragna 
entréer. 
 
Riktningsvisare/riktningsgivare är en upphöjd linje eller pil som kan läsas 
taktilt och som visar gångriktningen och ska vara placerad i horisontellt läge på 
ovansida av pollare och på ovansidan av tryckknappslådan vid bevakat 
övergångsställe. 
 
Kartillustration är en karta i upphöjd relief som kan läsas taktilt, som är 
placerad i horisontellt läge på ovansida av pollare o dyl och som visar passagens 
utformning med körfält, och eventuell refug 
 
Pollare avser i detta sammanhang en låg stolpe - höjd ca 90 cm - med 
horisontell överyta och som placeras vid övergångsställe med taktil 
riktningsgivare och kartillustration på överytan. 
 
Teknikkäpp är den långa, vita käpp som personer med svår synnedsättning 
eller som är helt blinda använder och för från sida till sida framför sig för att 
identifiera hinder 
 
Markeringskäpp är den korta, vita käpp som personer med måttlig 
synnedsättning ibland håller snett framför sig för att uppmärksamma 
medtrafikanter på att man har nedsatt syn. Denna käpp används inte för att 
identifiera hinder eller orientera sig med. 
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Personer med synnedsättning 

I detta dokument används - utifrån WHOs och Socialstyrelsens definitioner - 
begreppen 
- person med synnedsättning  
- person med måttlig synnedsättning,  
- person med svår synnedsättning  
- person som är blind 
- person med synnedsättning som saknar färgseendet 
- Person med synnedsättning som har färgseendet kvar 
 
WHO har gjort följande definition när det gäller visuell funktion: 
"Definitions 
There are 4 levels of visual function, according to the International Classification of 
Diseases -10 (Update and Revision 2006):  

• normal vision 
• moderate visual impairment 
• severe visual impairment 
• blindness. 

Moderate visual impairment combined with severe visual impairment are grouped under 
the term “low vision”: low vision taken together with blindness represents all visual 
impairment." 
 
Översatt till svenska: 
"Definitioner  
Det finns 4 nivåer av visuell funktion, enligt International Classification of Diseases -10 
(Update och Revision 2006):  

• normal syn  
• måttlig synnedsättning  
• grav synskada  
• blindhet.  

Måttlig synnedsättning i kombination med synnedsättning är grupperade under 
begreppet "nedsatt syn" nedsatt syn tillsammans med blindhet representerar alla 
synskada." 
 
Socialstyrelsen har tagit fram en klassifikation för syn som ansluter sig till den av 
WHO fastställda internationella standarden. I Socialstyrelsens klassifikation för 
syn används alltså ”synnedsättning” som en överordnad term (i stället för det 
tidigare ”synskada”) med sex underkategorier: lindrig, måttlig, svår och blindhet 
i tre olika grader. 
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Så här definieras kategorierna för synnedsättning: 
 

Synnedsättning med 
kategorier     

Synskärpa med befintlig 
korrektion (egna glas), lika med 
eller bättre än 

Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3 
Måttlig synnedsättning 0,1 
Svår synnedsättning 0,05 
Blindhet        0,02 
Blindhet Ljusperception 
Blindhet Ingen ljusperception 

 
Beroende på vilken typ av synnedsättning en person har så kan man förutom 
synskärpan också ha förlorat färgseendet. Då är man inte hjälpt av att miljön har 
olika kulörer utan det är svärtan i färgerna som avgör om man som person med 
synnedsättning kan skilja olika ytor från varandra. 
 
Förutom synskärpa påverkar andra inskränkningar förmågan att orientera med 
hjälp av synen såsom inskränkningar av synfältet, ofrivilliga ögonrörelser och 
ljuskänslighet/bländningskänslighet. 
 
För personer med synnedsättning, som saknar färgseendet, är det 
ljushetsskillnaden mellan ytorna och formen på markeringen och inte kulören 
som signalerar vad markeringen avser vilket t ex kan vara varning.  
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Hur orienterar en person med synnedsättning? 

En mycket viktig funktion den vita teknikkäppen har för en person, som har 
svår synnedsättning eller som är blind, är att fungera som ett skydd för att 
undvika att kollidera med olika föremål eller ramla ner vid både lägre kanter av 
olika slag eller vid större nivåskillnader. Teknikkäppen för man från sida till sida 
framför sig i svepande rörelser. I längd är detta käpputslag kring 80 cm och 70-
80 cm brett - lite bredare än man själv är, bild 1.1. För att man ska uppfatta 
hinder måste dessa kunna upptäckas och kännas med teknikkäppen ända nere 
vid till marken. Om hindren slutar mer än ca 20 cm över marken hinner man gå 
på dem innan man uppfattat dem med teknikkäppen.  
 
För att uppfatta olika ytstrukturer, vilka kan vara konstgjorda eller naturliga 
ledytor, låter man teknikkäppen glida på marken från sida till sida framför sig - 
glidteknik - bild 1.1. Käppen förmedlar då till handen t ex formen av en mjuk 
vågrörelse då man med teknikkäppen glider över en vågformad sinusyta eller 
ribbyta, som fungerar som ledyta - en konstgjord ledyta - bild 1.2. Från handen 
går denna information upp till hjärnan, som registrerar och skickar ut signaler till 
kroppen om hur man då ska bete sig - t ex att fortsätta gå framåt.  
 

  
Bild 1.1  Bild av Maria Wemme.       Bild 1.2  Göteborg 
 
Personer som är blinda kan inte hålla riktningen utan avviker antingen åt höger 
eller vänster eftersom de inte kan bekräfta sin gångriktning visuellt genom att de 
ser olika riktmärken. De behöver därför något kännbart att följa med 
teknikkäppen som ersätter den visuella referensen. 
 
Personer med måttlig eller svår synnedsättning inhämtar information om 
gatumiljön bl.a. genom att se tydliga ljushetskontraster (se sid 16) mellan olika 
ytor/objekt och/eller uppfatta mycket entydiga variationer under fötterna, 
uppfatta olika ljud med hörseln.  
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Personer med måttlig synnedsättning kan använda en kort, vit 
markeringskäpp, som man håller framför sig. En markeringskäpp använder 
man varken för att skydda sig med eller för att känna på marken med. Den är till 
för att göra medtrafikanter uppmärksamma på att man ser dåligt. Personer med 
måttlig synnedsättning kan ibland även använda den långa vita teknikkäppen för 
att kunna uppfatta mycket entydiga ytstrukturer. 
 
Ledytornas måste hänga ihop utan avbrott både taktilt och visuellt oberoende av 
om det är naturliga, bild 1.5 - bild 1.6, eller konstgjorda ledytor, bild 1.2 - 1.3.  
Om avbrotten - glappen - blir för långa tappar man riktningen när man orienterar 
med teknikkäpp, bild 1.4. Lösningen i denna miljö är att binda ihop de två 
planteringsytorna med en ledyta av t ex sinusplattor. 
 

  
Bild 1.3 Kristianstad               1.4 Kristianstad 
 
Man kan med teknikkäppen följa naturliga ledytor i form av t ex kanter, väggar, 
staket, murar, kanten mellan gräs eller plantering och asfalt, bild 1.5 - bild 1.6. 
Då använder man ofta en annan teknik - pendeltekniken. Man lyfter 
teknikkäppen och gör med den en pendlande rörelse framför sig från sida till 
sida. Det går fortare att förflytta sig med pendelteknik än med glidteknik.  
 
Mycket viktigt är också att beakta hur man kan uppmärksamma och identifiera 
ledstråket oberoende från vilket håll man kommer. 
 
Naturliga ledytor ska också ha ljushetskontrast mot omgivande ytor för att 
personer med synrester ska kunna identifiera dem och följa dem med synen, 
bild 1.9. 
 

  
Bild 1.5 Kristianstad               Bild 1.6  Kristianstad 
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Att tänka i tre dimensioner 

Eftersom teknikkäppen inte skyddar för de faror som finns högre upp än ca 20 
cm måste man vid planering av den fysiska miljön tänka i tre dimensioner för att 
inte skapa hinder som personer med synnedsättning inte kan lokalisera med 
teknikkäppen, bild 1.8- bild 1.9. 
 
Hinder lägre än 2,20 m över mark måste utmärkas så att de är kännbara i 
markplan med teknikkäpp samt markeras med ljushetskontrast, bild 1.7. 
Ljushetskontrasten är dock inte tillräcklig här.  
 

 
Bild 1.7 Lund 
 
Planteringen där kvinnan följt den naturliga ledytan, bild 1.8, - kanten mot 
plattsättningen - kan breddas så att kanten på planteringen når fram till 
snedsträvan när denna har en höjd som är 2,2 meter över marken. Ett enkelt 
avhjälpt hinder.  
 
Buskar, som hänger ut över gångytor, är ett generellt problem för personer med 
synnedsättning. Utan förvarning får man taggiga grenar i ansiktet, bild 1.9. 
Kontinuerlig översyn och klippning måste göras. 
 

      
Bild 1.8 Kongens Lyngby        Bild 1.9  Lund 
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Kontinuerliga ledstråk samt kontinuitet 

Begrepp: Ledstråk 
Ett ledstråk är en kontinuerlig följd av både i ljushet och i taktilitet 
kontrasterande naturliga och konstgjorda ledytor, varningsytor och valytor från 
start till målpunkt endast avbrutna av körbana och cykelbana.  
 
Rätt utformade ledstråk för personer med synnedsättning / blindhet fyller tre 
syften: ledning, varning, och val. Ledstråken skall vara säkra gångytor och 
lätta att uppmärksamma, identifiera och följa. Utmed ledstråket måste alla faror 
men också riktmärken märkas ut. 
 
Detaljutformningen av ledstråk måste vara enkel, logisk och konsekvent. Såväl 
personer med måttlig synnedsättning som personer med svår synnedsättning 
liksom personer som är blinda måste lätt kunna följa dem. För personer med 
svår synnedsättning och för personer som är blinda behövs en taktil utformning 
som kan följas med teknikkäpp, kännas via fötterna genom skorna och höras. 
För personer med måttlig synnedsättning är det nödvändigt att ledytorna 
kontrastera i ljushet mot omgivande ytor för att man ska kunna uppfatta dem 
med de synrester man har kvar eftersom man oftast inte använder teknikkäpp.  

 

Ljushet och ljushetskontraster 

Begrepp: Ljusheten 
Ljusheten en yta har beror i huvudsak på hur mycket svärta ytans färg innehåller 
(hur ljus eller mörk färgen är) men också i viss mån på färgens mättnad men 
däremot inte på ytans kulör. 
 
Begrepp: Ljushetskontrasten 
Ljushetskontrasten mellan två ytor är skillnaden i ljusheten mellan dessa två 
ytor. Det har alltså ingenting med kulören på färgerna att göra. För att 
ljushetskontrasten ska vara tillräcklig mellan ytorna ska ljushetsskillnaden uppgå 
till minst 0,40 enligt NCS systemet. 
 
Olika utformningsdetaljer i miljön ska kontrastmarkeras mot varandra i 
ljushet minst 0,40 enl NCS så att personer med synnedsättningar kan urskilja 
detaljerna i förhållande till varandra. Denna ljushetsskillnad mellan ytor krävs i 
olika situationer enligt föreskrifter och allmänna råd. 
 
En ytas ljushet kan mätas med ljushetsmätare i papp respektive med digital 
mätare från Färginstitutet. Ljushetsmätaren (Lightness meter) i papp, bild 1.10, 
har en gråskala i 18 steg med vilka man visuellt kan bestämma en ytas ljushet. 
För varje steg ger ljushetsmätaren ett ljushetstal, ett ljushetsreflektanstal och en 
kulörbeteckning. Ett säkrare och enklare alternativ är att mäta ljusheten i en 
digital färgskanner, bild 1.11, som samtidigt mäter färgens ljushet, mättnad och 
kulör. 
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Bild 1.10                          Bild 1.11 
 

Skuggor generellt 

Skuggor kan ALDRIG vara ledytor eller varning för fara! Skuggor kan heller 
aldrig fungera som någon form av kontrastmarkering! 
 
Skuggor utomhus styr man inte över. De är alltid mörka och förflyttar sig under 
dygnet och är emellanåt obefintliga. Därför är det väsentligt att alla 
kontrastmarkeringar utomhus om möjligt görs ljusa i förhållande till det de ska 
kontrastera mot.  
 
På så sätt kan personer med synrester lättare avgöra om en markering är en 
skugga eller en markering avsedd att ge information om miljön.  
 
Bild 1.12 till och med bild 1.15 visar hur skuggor villar bort befintliga 
kontrastmarkeringar. 
 

  
Bild 1.12 Lund          Bild 1.13  Lund    
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Bild 1.14  Helsingborg                Bild1.15 Lund 
 
Skuggbildning och spegling i våta gångytor från omgivande miljöer påverkar 
ljushetskontrasten och därmed möjlighet till orientering 
 
Den vita linjen på bild 1.16 - bild 1.17 har tillräcklig ljushetskontrast mot 
omgivande material både i vått och torrt tillstånd. Men kontrasten blir mindre när 
spegelbilden/skuggan av omgivningen hamnar över linjen på den våta ytan. 
Hade linjen från början istället varit mörk hade kontrasten varit ännu mindre 
med skuggan vid väta.  
 

  
Bild 1.16 Dalby        Bild 1.17  Dalby 
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II. BEGREPP, VIKTIGA ELEMENT I MILJÖN 

Ljushetskontraster - kontrastmarkeringar samt exempel på 
kontrastmarkering 

För att personer med måttlig eller svår synnedsättning skall kunna följa ledytor - 
naturliga och konstgjorda - behöver dessa kontrastera i ljushet mot 
omgivningen.  
 
Generellt gäller att gångmiljön skall utformas så att ljushetskontraster finns 
mellan olika detaljer i miljön. Ledytor - naturliga eller konstgjorda -, varningsytor 
och valytor liksom stolpar och räcken måste kontrastera i ljushet mot 
bakomliggande/omkringliggande ytor (husfasad, asfaltyta, betongplattor, räcke, 
buskage, mur, mm), bild 2.1 - bild 2.3. Kanter/kantstöd måste kontrastera mot 
gångyta/växtlighet, gångyta mot växtlighet. Ljushetskontrasten måste alltså 
uppgå till minst 0,40 enligt NCS systemet och uppfattas såväl i dagsljus som 
mörker liksom i såväl torrt som vått väglag, bild 2.4. 
 

   
Bild 2.1  Kristianstad            Bild 2.2  Kristianstad 
 

   
Bild 2.3  Karlskrona          Bild 2.4  Dalby 
 
Ljushetskontrasten är beroende av materialval och beständighet. Olika material 
påverkas olika både av ålder och slitage liksom av väta. Olika material mörknar 
olika mycket vid väta, bild 2.5. Slitage och nersmutsning påverkar material - 
mörka ytor blir ljusare – ljusa ytor blir mörkare.  
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Denna påverkan måste vägas in vid valet av kombinationer av material vid 
ny/ombyggnation. I många fall kan detta innebära att ljushetskontrasten från 
början måste vara betydligt högre än 0,40 enligt NCS i både torrt och vått 
tillstånd för att ljushetskontrasten skall vara tillräcklig i ett längre perspektiv. 
 

 
Bild 2.5  Lund 
 
Som exempel kan nämnas asfalt där ljusheten på sikt påverkas dels av vilken 
typ av stenmaterial som ingår som ballast (t.ex. ljusröd granit, mörkgrå granit, 
kvartsit), dels av storleken på stenmaterialet, bild 2.6. Vidare påverkas asfalten 
av yttre faktorer som slitage, ålder och väta. 
 

 
Bild 2.6 Lund 
 
Asfalt består av ballastmaterial (fyllnadsmaterial) och bindemedlet bitumen. 
Ballastmaterialet i asfalten är inte till en början synligt. Ljusheten på nylagd 
”svart” asfalt (ca 0,10 enligt NCS) åstadkoms enbart av bindematerialet bitumen. 
En ”gråare” sliten, åldrad asfaltyta har däremot en ljushet på upp till ca 0,45 
enligt NCS beroende av ljusheten i det efter hand synliga ballastmaterialet. Bild 
2.7 visar en torr, nylagd asfaltyta där bitumen blästrats bort på en liten yta för 
att visa skillnaden i ljushet när bitumen försvinner och ballastmaterialet blir 
synligt.  
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Bild 2.7 Lund 
 
Betongplattor finns i många varierande ljusheter och mörknar olika mycket vid 
väta beroende på innehållet, bild 2.8.  
 

 
Bild 2.8  Dalby 
 
Granit har också olika ljushet beroende på varifrån den kommer. I Sverige 
används inte enbart svensk granit utan också t ex granit från Portugal och Kina, 
bild 2.9  
 
Granithällar som skiljelinje uppfattas som fläckliga och påverkar upplevelsen 
av ljushetskontrasten, bild 2.10. Därför måste ljushetskontrasten vara större än 
0,40 enl NCS vid val av granit för att säkert kunna urskilja den avsedda 
markeringen.  
 

  
Bild 2.9  Stenbrott    Bild 2.10 Dalby 
 
En målad, vit linje har som nylagd en ljushet på ca 0,90 enligt NCS, bild 2.11, 
men denna påverkas inte lika mycket av väta, ålder och slitage, bild 2.12. Vid 
mätningar som gjorts på många körbanor och cykelbanor visar det sig att även 
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en åldrad, sliten linje har en ljushet - ca 0,80 enligt NCS - inte långt under den 
ursprungliga. Den förändringen är framförallt orsakad av nedsmutsning och 
slitage som gör ytan ojämn.  
 
Bilderna 2.13 - bild 2.14 visar ljushetstalen på vägbanan 8 år efter läggningen. 
Den vita linjen har ljushetstalet 0,84 och asfalten har ljushetstalet 0,35 enligt 
NCS. Ljushetskontrasten är fortfarande tillräcklig.  
 

    
Bild 2.11 Lund                         Bild 2.12 Lund 
 

 
Bild 2.13  Lund  
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Bild 2.14  Lund 
 
Ett exempel från en mycket trafikerad gångyta - perrongerna på Lund C - där 
ljushetsskillnaden från början var långt mer än 0,40 enl NCS, bild 2.15 visar 
tyvärr att även vita målade linjer kan ha betydligt lägre ljushet efter ett antal år. 
Sju år senare har asfalten ljusnat och de vita linjerna mörknat av ålder men 
framför allt beroende på slitaget, bild 2.16. Lund C har tredje mest resande i 
Sverige.  
De vita linjer, som det trampas på ideligen, har idag ljushetstal 0,57-0,70 enligt 
NCS. Asfalten runt dessa har idag ljushetstal kring 0,40 och sinus- och valytorna 
har ljushetstal ca 0,35-0,40 enl NCS. Det innebär att ljushetskontrasterna 
varierar mellan 0,20-0,30 enl NCS vilket inte är tillräcklig kontrast för att 
personer med måttlig eller svår synnedsättning ser den på ett användbart sätt. 
 

  
Bild 2.15 Lund   Bild 2.16 Lund  
 
Tillfälliga skiftningar på målade linjer inverkar på hur tydligt man uppfattar 
dem Om sådana linjer riskerar att smutsas ner av t ex fordonsdäck måste man 
välja ljushetskontrasten större än 0,40 enl NCS från början för att ha tillräcklig 
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kontrast kvar efter någon tid. En person med synnedsättning stannar upp för att 
kontrollera om markering var en viktig kontrastmarkering att ta hänsyn till för 
orienteringens skull. Sådana stopp kan leda till att man tappar orienteringen, bild 
2.17.  
 

  
Bild 2.17  Dalby 
 
Företrädesvis ska den utformningsdetalj, som behöver uppmärksammas ha så 
stor ljushet som möjligt eftersom ljusa markeringar är lättare att uppfatta 
och även syns bättre i belysning kvällstid, bild 3 ((nedan)) t ex 
trottoarkanter, stolpar, skiljelinjer mot cykelbana, pollare med taktil information. 
 
För personer med synnedsättning, som saknar färgseendet, är det 
ljushetsskillnaden mellan ytorna och formen på markeringen och inte kulören 
som signalerar vad markeringen har för syfte vilket t ex kan vara varning.  
 
Man ser inte kulören - gult, grönt, blått, rött, grått. Man ser bara ljusheten. T ex 
betyder gult/svart i snedställda ränder varning i hela världen. Som person utan 
färgseende ser man en sådan markering som ljust/mörkt i snedställda ränder, 
bild 2.18 - bild 2.19. Även andra kulörer används som varning. Men om man inte 
har färgseendet kvar blir effekten densamma: man ser de snedställda ränderna i 
svart/vitt, bild 2.20 - bild 2.21. 
 

  
Bild 2.18 Lund           Bild 2.19 Lund  
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Bild 2.20 lund       Bild 2.21 Lund 

Naturliga ledytor 

Begrepp: Naturliga ledytor  
Naturliga ledytor utgörs i första hand av utformningsdetaljer i miljön i form av 
naturliga avgränsningar som fasad, upphöjd eller nedsänkt kant, plantering, 
gräsmatta, räcke, mur, häck eller liknande där både den taktila kontrasten och 
ljushetskontrasten kan uppfattas, bild 2.22, bild 2.23 och bild 2.24. 
 

   
Bild 2.22 - Bild 2.24 Kristianstad 
 
I miljön, bild 2.25, är nedsänkt kant mot parkeringsplats den naturliga ledytan. 
Men man måste alltid bedöma om ledytan ska fungera som tänkt. Som synes 
längre bort i bilden så finns det inget stopp för bilarna att parkera så att de 
kommer in över ledytan. Det innebär att personer med teknikkäpp kommer att 
slå i bilfronterna när de passerar bilarna - vilket inte uppskattas av bilägarna.  
 

 
Bild 2.25  Borlänge 
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Vid denna parkeringsplats, bild 2.26, har man satt ett räcke mellan gångytan och 
parkeringsplatsen som hindrar bilarna från att parkera in över gångytan. Räckets 
låga höjd gör dock att det är en snubbelrisk. Med rätt höjd - 90 cm över marken 
- skulle räcket kunna fungera som en både visuell och taktil naturlig ledyta för 
personer med synnedsättning om man inte väljer att följa gräskanten på andra 
sidan gångbanan.  
 

 
Bild 2.26 Malmö 
 
Längsgående belysningsstråk på ena sidan av en gångbana där det finns en 
naturlig ledyta i marknivå kan på kvällstid ge personer med måttlig eller svår 
synnedsättning en förstärkt bild av ledytan, bild 2.27 - bild 2.28. 
 

  
Bild 2.27          Bild 2.28  

Konstgjorda ledytor 

Begrepp: Konstgjorda ledytor 
Konstgjorda ledytor är t.ex. sinus- eller ribbplattor (se sid 115-118, utdrag ur 
VGU 2015) som ger en sinusformad rörelse i handen vid en glidande rörelse från 
sida till sida framför sig över plattorna med teknikkäppen, är riktningsgivande 
och ger orienteringshjälp över ytor. Ledytorna placeras så att ribborna ligger i 
gångriktningen, bild 2.29.  
Konstgjorda ledytor används för att överbrygga glapp och knyta ihop naturliga 
ledytor till ett sammanhängande ledstråk, bild 2.30. 
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I miljöerna, bild 2.29 - bild 2.30, är det de naturliga ledytorna kant och 
plantering som knyts samman med de konstgjorda ledytorna. För att uppnå 
tillräcklig ljushetskontrast mot omgivande ytor har man här lagt vita 
betongplattor runt ledytorna.  
 

  
Bild 2.29 Lund         Bild 2.30 Lund 
 
Konstgjorda ledytor behöver utomhus vara 60 – 70 cm breda och på båda sidor 
vara omgivna av minst 60 cm breda, släta ytor. Om ytorna på sidorna om 
ledytan inte är släta innebär det att rörelsen av käppen störs och orsakar att 
man inte kan identifiera ledytan. 
Då gångstråk passerar över torgytor och liknande platser där naturliga ledytor 
saknas behöver ytan förses med konstgjorda ledytor i form av riktningsgivande 
plattor, Bild 2.31 - bild 2.32.  
På bild 2.31 kontrasterar ledytan dock inte tillräckligt i ljushet mot omgivande 
ytor och ledytan på bild 2.32 är för smal. 
 

  
Bild 2.31 Umeå                         Bild 2.32 Visby 
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Valytor 

Begrepp: Valytor är plats för riktningsändring vid konstgjorda ledytor 
Valytor är plats för riktningsändring vid konstgjorda ledytor och markeras med 
släta ytor. Valytan är utan kännbara fogar, och kontrasterande i ljushet mot 
ledytan, minst 0,40 enligt NCS. Från valytan utgår riktningsgivande konstgjorda 
ledytor - sinus eller ribbplattor - i olika riktningar, bild 2.34 till och med bild 
2.26. 
 

   
Bild 2.34 Linköping                  Bild 2.35 Göteborg  Bild 2.36  Ystad 
    
Principskissen, bild 2.37, visar konstgjorda ledytor med valyta. 
Valytan är en kvadrat med sidan 90 cm (max 105 cm). Oberoende av bredden 
på ledytan ska valytan ha denna storlek och oberoende av om ledytan fortsätter 
åt tre, två eller ett håll. 
Om ledytan endast fortsätter åt ett håll ska ledytan sluta 45 (-50) cm före 
centrum för den fortsatta ledytan, se mått i bild 2.37. Man ska hinna uppfatta att 
det kommer en valyta/valpunkt före man har passerat denna vilket innebär att 
valytan djup måste vara längre än längden på ett käpputslag.  
 
Valytan ska vara helt slät och kontrastera mot ledytan i ljushet minst 0,4 enl 
NCS. Eftersom ledytan ska kontrastera i ljushet mot omgivande ytor minst 0,4 
enl NCS kan valytan vara samma material och ljushet som den omgivande 
markytan, se bild 2.38 . 
 

  
Bild 2.37 Skiss        Bild 2.38 Göteborg 
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En konstgjord ledyta måste inte fortsätta vinkelrätt efter en valyta. Om det är 
nödvändigt kan den fortsatta ledytan ha en annan vinkel i förhållande till valytan. 
Men då måste det vara noga genomtänkt så att man säkert kan uppmärksamma 
och identifiera ledytornas läge oberoende från vilket håll man kommer, bild 2.39.  

Bild 2.39  Ystad 

Begrepp: Valytor är plats för riktningsändring vid naturliga ledytor 
Valytor är plats för riktningsändring vid naturliga ledytor och markeras med 
tillägg i miljön t ex ett räcke eller kompletteras med konstgjorda ledytor på en 
sträcka, om det inte tydligt framgår av t ex ett tydligt hörn. 

Bild 2.40 visar gångvägen (från vänster), som leder från bussens ändhållplats till 
reception och restaurang vid ett friluftsområde. Hörnet ska vara så tydligt 
markerat att man lätt hittar det med teknikkäppen och inte ska ta fel på var man 
ska ändra riktning. Den mörkgröna färgen medför att det även är lätt att 
identifiera om man har måttlig eller svår synnedsättning. 

Bild 2.40  Lund 

Varningsytor 

Begrepp: Varningsytor skall varna personer med synnedsättning för 
annalkande fara t.ex. korsande bil- och cykeltrafik. Varningsytor läggs med 
kupolplattor med skurna kupoler så att teknikkäppen fastnar vid sin glidande 
rörelse över markytan och plattorna och så att de tydligt kan kännas under 
fötterna.  

För att kännas och uppfattas tydligt skall strukturen på varningsytorna bestå av 
skurna kupoler (se mått från ISO-standarden och från VGU 2015 i slutet av detta 
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dokument). Vid sin glidande rörelse över markytan ska teknikkäppen fastna i 
plattorna så att man uppmärksammar dem och stannar upp. De ska även tydligt 
kan kännas under fötterna. För att uppfattas behöver djupet på varningsytan 
vara minst 100 cm i gångriktningen vilket man kommit fram till i 
forskningsstudier. Exempel på varningsyta med skurna kupoler från Sverige, bild 
2.41, Japan, bild 2.42 och England, bild 2.43. Dessa tre strukturer är samtliga 
testade och godkända enligt ISO-standarden för taktila ledytor. 

Bild 2.41 Lund  Bild 2.42 Borlänge   Bild 2.43 Borlänge    

Kant 

Begrepp: Kant 
Kant kan användas som varning för fara och för uppmärksamhet vid korsande av 
körbanor. Kanterna ska vara minst 5 - 6 cm höga för att kunna identifieras av 
person med grav synnedsättning eller personer som är blinda då de använder 
teknikkäpp. 

Efter att ha orienterat längs en naturlig ledyta är behovet av kant som varning 
för fara vinkelrät mot gångriktningen beroende av varningsytans djup och 
struktur. Djupet på varningsytan måste vara minst 100 cm i gångriktningen och 
strukturen måste vara skurna kupoler om kant utesluts. Miljöerna på bild 2.44 - 
bild 2.45 har både kant och varningsytor. 

Om möjligt ska både kant och varningsyta med kupolplattor användas. 

Bild 2.44 Borlänge  Bild 2.45 Borlänge 
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Kantsten längs busshållplatsen måste vara kontrastmarkerad i ljushet mot 
omgivande ytor. Kontrastmarkering måste vara på den upphöjda hållplatsytan, 
bild 2.49  och inte på både hållplatskant och körbana, vilket busskantstöden 
medför, bild 2.46, bild 2.47 och bild 2.48.  Vid busskantstenen uppfattar man att 
nivåskillnaden kommer längre fram vilket innebär att man tar ett steg i tron att 
man ska trampa på samma nivå - men har då redan tagit ett steg utanför 
kanten. 
 

   
Bild 2.46 Visby        Bild 2.47 Visby           Bild 2.48 Visby 
   

   
Bild 2.49  Norrbotten  
 

Släta ytor 

Begrepp: Släta ytor 
Släta ytor - helt släta - med en bredd av minst 60 cm måste på ömse sidor omge 
konstgjorda ledytor och varningsytor, bild 2.31- bild 2.32 samt bild 2.35 - bild 
2.36. Dock ska den släta ytan på den ena sidan om de konstgjorda ledytorna 
vara minst 90 cm bred för att personer med rörelsenedsättningar ska kunna ta 
sig fram på slät gångyta.  
 
Ledytor och kupol/varningsytor ska vara omgivna av släta ytor för att de taktila 
ytorna ska kunna identifieras. Om dessa omgivande ytor är skrovliga, t ex 
gammal asfalt, ytor med frilagd ballast, smågatsten eller andra plattor med för 
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teknikkäppen kännbara skarvar, har det i forskningsstudier visat sig att ledytorna 
och varningsytorna inte går att identifiera. Man har då ingenting att följa. 
 
Bild 2.50 visar hur den konstgjorda ledytan övergår till att bli en naturlig ledyta 
längs husväggen. På så sätt får man också den släta yta (intill husväggen) som 
behövs för att kunna köra förbi huset när man använder rullande hjälpmedel. 
Man måste dock på en kort sträcka korsa ledytan mot dörren.  
 
Den släta ytan på 90 cm att köra rullstol eller rollator på får INTE vara ytan 
närmast fallkanter såsom intill trottoarkanter eller perrongkanter. 
De släta ytor, som ligger omedelbart intill ledytorna ska kontrastera i ljushet mot 
ledytorna.  
 

 
Bild 2.50  Hässleholm 

Släta, halkfria gångytor 

Begrepp: Släta, halkfria gångytor 
Släta, halkfria gångytor - helt släta - ska, när de kombineras med ojämna 
gångytor, vara minst 90 cm breda och förses med mötesplatser och vändzoner 
för att fungera för personer med rörelsenedsättningar. 
 
Släta gångytor ska också finnas på ramper, övergångställen, gångpassager och 
korta avfasningar. 
 
Dessa släta ytor ska vara utan kännbara fogar för att led- och 
varningsytorna ska kunna kännas med teknikkäppen eller under fötterna. Det 
kan vara asfalt eller granithällar med raka kanter så att de går att lägga tätt intill 
varandra. Men det är ofta betongplattor. Dessa behöver helst vara utan fasade 
kanter eller med ytterst liten fasning för att de inte ska bli till snubbelrisker om 
ytan sätter sig. Men avståndet mellan plattorna får endast vara några millimeter 
annars medför det att den vita käppen hakar upp sig och då tappar man 
riktningen.  
 
Den tumlade byastenen till vänster på bild 2.51 har slät yta och raka kanter 
(något naggade av tumlingen) vilket innebär att den kan läggas med minimala 
fogar. Stenen till höger på samma bild är något rundad men framför allt är den 
tillverkad med distanskanter på stenens vertikalsidor vilket gör att det alltid 
blir minst den fog som syns på bilden, bild 2.51. Denna yta är inte en slät yta. 
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Förutom att den vita teknikkäppen fastnar i fogarna så är den ojämn för 
personer med rörelsenedsättningar att förflytta sig på. 
 

 
Bild 2.51 
 
En typ av betongsten som har raka kanter och läggs tätt intill varandra är 
SF-stenen, bild 2.52 till och med bild 2.55. Den är utformad så att stenarna 
binder varandra om marken skulle sätta sig vilket innebär att det inte uppstår 
några snubbelkanter för gående i sådana situationer. Stenen finns i olika 
storlekar och även i olika kulörer och schatteringar. 
 

   
Bild 2.52 Lund   Bild 2.53 Lund 
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Bild 2.54 Borlänge 
 

 
Bild 2.55 Malmö 
 
Betongplattor med t ex frilagd ballast, mycket grov asfaltyta och smågatsten är 
ytor som - lagda intill en konstgjord ledyta - alla helt gör det omöjligt att med 
teknikkäpp identifiera den konstgjorda ledytan. Bild 2.56 till och med bild 2.59.  
 

   
Bild 2.56 Göteborg                 Bild 2.57 Lund 
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Bild 2.58 Kristianstad                              Bild 2.59 S Sandby 
 
Material, som placeras i gångytor får inte bli hala. Ytor av flammad granit och 
kalksten blir hala vid väta och låga temperaturer eftersom ytan är tämligen 
slät. Konstgjorda ledytor av metall blir hala vid väta även vid höga 
temperaturer, bild 2.60. Text på skylten: "Pas på!! Ristene på perronen kan 
vaere glatte. Metro" 
Med "Risterne" avses led- och varningsytorna av metall, bild 2.61. 
 
 

 
Bild 2.60 Köpenhamn 
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Bild 2.61  Köpenhamn  
 

Orientering vid riktningsändringar 

Vid orientering med teknikkäppen längs en naturlig ledyta där man ska finna en 
tvärgående, konstgjord ledyta måste platsen för riktningsändring markeras med 
tillägg i miljön om det inte tydligt framgår ändå t ex ett tydligt hörn.  
 
För att markera plats för riktningsändringen vid naturlig ledyta bestående av t ex 
gräs/betongplattor eller plantering/asfalt kan ett konstgjort riktmärke längs den 
naturliga ledytan göras i form av t ex ett räcke. Det ska ha längden drygt en 
meter med höjden ca 90 cm och vara i ljushetskontrast mot omgivande ytor, Bild 
2.62. När räcket är fristående som på bilden behövs höjden 90 cm för att ingen 
skall snubbla över räcket. Räcket förses också med en horisontell avbärare 
placerad ca 20-30 cm över marken som gör att man kan upptäcka räcket med 
teknikkäppen. Från detta riktmärke tas ny gångriktning ut.  
 
Man kan också vid höga naturliga ledytor (fasad, mur, häck m fl) markera med 
ett räcke i likhet med på bild 2.62 men som då - om man vill - kan ha lägre höjd 
eftersom ingen fallrisk finns, bild 2.63.  
 

  
Bild 2.62  Malmö                                            Bild 2.63 Borlänge 
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Vid naturlig ledyta i form av t ex fasad eller mur kan konstgjort riktmärke t ex 
markeras i gångytan i form av valyta i storleken en kvadrat med sidan 90 – 105 cm 
omgiven av ledyta ca 150 cm lång och ca 70 cm bred från båda 
gångriktningarna, Bild 2.64 - bild 2.65. Ett annat sätt att markera en 
riktningsändring kan vara att längs en naturlig ledyta lägga riktningsgivande 
plattor i gångriktningen, bild 2.66, på en sträcka av minst 100 cm. 
 

    
Bild 2.64 Borlänge     Bild 2.65 Principskiss   Bild 2.66 Kristianstad 
 

Orientering vid gångriktning rakt fram 

Det finns tillfällen när gångriktningen är rakt fram men att själva gångytan och 
därmed även den konstgjorda ledytan förskjuts lite i sidled p g a den fysiska 
miljöns utformning. Om det vid dessa förskjutningar av gångytan inte finns 
behov av att känna till förskjutningen i sidled för orienteringens skull behöver 
riktningsändringen inte vara vinkelrät och ska då inte heller markeras med en 
slät valyta, bild 2.67 till och med bild 2.72. 
 

   
Bild 2.67  Åtvidaberg                           Bild 2.68 Malmö  
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Bild 2.69 Lund   Bild 2.70 Halmstad 
 

  
Bild 2.71 Västerås               Bild 2.72 Malmö 
 
Det är däremot helt missledande att göra riktningsändring 90 grader som 
en rundad sväng utan valyta. Denna utformning kommer att uppfattas av de, 
som orienterar med den vita teknikkäppen som om riktningen fortfarande är rakt 
fram, bild 2.73. Man ändrar här riktning 90 grader utan att kunna identifiera 
riktningsändringen. En rätt placerad valyta kan både markera ändringen av 
gångriktningen och riktning mot övergångstället vilket saknas här. 
 

  
Bild 2.73 Lund 
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Bild 2.74 illustrerar ett kontinuerligt ledstråk både avseende taktilitet och 
ljushetskontrast. Vid detta övergångställe leder den konstgjorda ledytan fram 
mot trottoarkanten och avslutas med drygt en meter djup varningsyta i form av 
kupolplattor. Ledytan är vid trottoarkanten placerad så långt som möjligt från 
avfasningen för personer med rörelsenedsättningar. På refugen fungerar 
kantstödet/gräsmattan som naturlig ledyta. Även refugen är försedd med 
konstgjord ledyta vilket i detta fall inte är nödvändigt eftersom det finns ett 
kantstöd som är en naturlig ledyta. Se vidare under kapitlet om "Principer för 
utformning av övergångställe och ordnade gångpassager".  
Detta övergångsställe är vinklat och försett med pollare som både vid 
trottoarkanterna och på refugen taktilt i upphöjd relief visar dels gångriktningen 
och dels en karta över passagen. Ljushetskontraster finns mellan led/varningsyta 
och omgivande ytor samt mellan gräs/kantstöd och intilliggande betongplattor.  
Pollarna behöver förses med någon ljus kontrastmarkering för att kunna 
uppfattas vid mörker.  
 
Kantstödet uppfyller kravet på ljushetskontrast mot omgivningen liksom 
sinusytan gentemot omgivningen. Även på kvällstid ska ljushetskontrasterna 
fungera. 
 

  
  Bild 2.74 Lund 
 
Som synes svänger gångytan men så länge man inte ska göra någon 
riktningsändring behöver man inte markera med valyta eftersom gångriktningen 
är rakt fram, bild 2.75  
 

  
Bild 2.75   
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Olika strukturers längd 

Vid gång i normaltakt är längden på ett utslag fram och tillbaka med 
teknikkäppen ca 80 cm. Därför behöver - vid skiften mellan olika taktila ytor i ett 
ledstråk - längden på en yta vara minst 100 cm för att man ska ha möjligheten 
att träffa den nya ytan minst en gång, bild 2.76 - bild 2.77 och kunna identifiera 
den. Detta gäller både för naturliga och för konstgjorda ledytor.  
 
Om den konstgjorda ledytan är varningsyta/kupolyta kan det räcka med ca 70 
cm om det följs av en trottoarkant med en höjd på minst 5 cm. 
 

   
Bild 2.76 Lund                   Bild 2.77 Borås 
 

Mönsterläggning visuellt 

Mönsterläggning får inte visuellt konkurrera med led- och varningsytor för 
personer med synnedsättningar.  
 
En visuellt tydlig ledyta som uppfattas även om den korsar en stor, öppen 
mönsterlagd yta, bild 2.78. Mönsterläggningen har ljushetskontrast under 
0,15/0,20 enligt NCS vilket gör att en person med synnedsättning inte störs av 
den. Ledytan har taktil tydlighet men för att den ska fungera måste den vara 
dubbelt så bred och valytan måste vara 90-100 cm i kvadrat. 
 

 
Bild 2.78 Visby  
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Mönsterläggning får inte heller vara tänkt att fungera som varning för fara på en 
yta och samtidigt fungera som dekorativ mönsterläggning på en annan yta intill, 
bild 2.79 - bild 2.80. Bild 2.79 är tagen uppifrån och bild 2.80 nedifrån på en 
sådan yta med ramp och trappa. Trappan, med långa plansteg, och rampen har 
samma mönsterläggning.  För trappan fungerar mönsterläggningen som varning 
för att visa var varje stegvis nivåskillnad finns, eftersom det är en trappa med 
långa plansteg. Dock är ljushetskontrasterna inte tillräckliga. 
Mönsterläggning för rampen är endast dekorativ.  
 

 
Bild 2.79 Falkenberg         Bild 2.80 Falkenberg 
 
Bild 2.81 visar ett entréparti där det finns ett brett vilplan, som i sin framkant 
består av granithällar som med sin ljushetskontrast varnar för var nivåskillnaden 
finns. På marken nedanför fortsätter dock ett kontinuerligt mönster med likadana 
granithällar med samma ljushetskontrast vilket gör att det är omöjligt att inifrån 
byggnaden avgöra att den första granithällen avser en stegframkant med 
nivåskillnad neråt. 
 

  
Bild 2.81 Göteborg 
 
Mönsterläggningen med tvärgående ränder på denna yta har en ljushetskontrast 
mot omgivande ytor som dominerar över ledytans ljushetskontrast mot 
omgivande ytor. Personer med synnedsättningar som orienterar med hjälp av 
ljushetskontraster och utan teknikkäpp har föga hjälp av detta ledstråk, bild 
2.82. Samma förhållande finns i miljöerna på bild 2.82 och 2.84. 
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Bild 2.82 Nässjö 
 
Om mönsterläggning förkommer får ljusheten i dessa mönster INTE 
överstiga 0,20 enl NCS eftersom forskningsstudier visar att kontraster med 
mindre ljushetsskillnad inte uppfattas ledande av personer med har 
synnedsättningar och är beroende av att kunna följa ljushetskontrasten i 
ledytorna. 
 

  
Bild 2.83 Herrljunga                Bild 2.84 Jakobsberg 
 
Om man har mönsterläggning ska den visuellt vara med så liten ljushetskontrast 
mellan de olika ingående ytorna - mindre än 0.20 - så att mönstren inte 
förväxlas med konstgjorda visuella ledytor. I miljöerna på bild 2.85 till och med 
bild 2.88 är mönsterläggningen vilseledande så att nivåskillnader och ledytor är 
omöjliga att identifiera. 
 
 
 

43 
 



  
Bild 2.85  Lund            Bild 2.86 Lund 
 

  
Bild 2.87 Lund           Bild 2.88 Lund  
 

Riktmärke/Orienteringspunkt 

Riktmärken för att underlätta orientering kan utgöras av i miljön naturligt 
förekommande föremål såsom kantstöd vid speciella punkter, elskåp eller 
parkeringsautomat, viss vegetation, skrapgaller vid entréer eller räcke, liksom 
indragna entréer, bild 2.89 till och med bild 2.94. Däremot är bänkar inte 
lämpliga som riktmärken eftersom en person som använder teknikkäpp inte kan 
se om det sitter någon på bänken och slår då dessa personer på benen med 
käppen, bild 2.97. Riktmärken måste ha sådan utsträckning - strax över en 
meters längd - så att man hinner träffa det under ett käpputslag (som är ca 80 
cm långt). Lyktstolpar fungerar t ex inte som riktmärken för personer som 
använder teknikkäpp eftersom smala föremål ofta missas.  
Utformningar med utstickande föremål, som från början är hinder kan åtgärdas 
så att de istället kan fungera som riktmärken, bild 2.95 - bild 2.96. Riktmärke 
som ska användas vid riktningsändring, t ex räcke, skall placeras längs den 
naturliga ledytan så att riktning kan tas ut vinkelrätt mot den yta som ska 
passeras. Alternativt läggs konstgjord ledyta med valyta parallellt med den 
naturliga ledytan, bild 2.64 - bild 2.65. Riktmärken ska även ha ljushetskontrast 
mot omgivande ytor vilket dock inte är fallet i alla de visade exemplen. 
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Bild 2.89 Kristianstad                                             Bild 2.90 Borlänge 
 

 
Bild 2.91 Kristianstad 
 

  
Bild 2.92  Kristianstad                            Bild 2.93  Lund  
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Bild 2.94  Kristianstad                       Bild 2.95 Malmö 
 

      
Bild 2.96  Halmstad             Bild 2.97 Kristianstad 
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III: UTFORMNING 

Avskiljning mellan gångbana och cykelbana eller körbana 

Förutom den trafikjuridiska uppdelningen i banor genom vägmarkering, 
skiljeremsa eller liknande behöver enligt ALM 2 BFS 2011:5 en gångyta "vara väl 
åtskild från cykelbana och körbana" både taktilt och visuellt med en 
ljushetskontrast på minst 0.4 enl NCS.  
 
Betongplatta mot asfalt - även betongplattor med frilagd ballast - används ofta 
idag som beläggning på gångbana respektive cykelbana utan 
ljushetskontrasterande avskiljningslinje trots att de är omöjliga att taktilt skilja 
från varandra med den vita teknikkäppen.  
 
Skiljelinje får inte utgöra ledyta utan skall endast tydligt markera 
övergången mellan gångyta och cykelbana. Anledningen till detta är säkerheten 
för både för cyklister och för personer med synnedsättning, som använder 
teknikkäpp då det finns risk för att käppen kan fastna i cykelhjul när man 
pendlar med käppen ut i cykelbanan. Ledyta skall vara placerad vid gångytans 
bortre sida t ex längs husvägg, gräsyta, räcke vid eller med konstgjord ledyta på 
gångytan. 
 
Utformningen på bild 3.1 - bild 3.2 uppfyller kravet på taktil avskiljning. Bild 3.1 
visar ett exempel där skiljelinjen utgörs av 5 rader smågatsten med en välvning 
mot mitten med 20 mm - men har dock inte tillräcklig ljushetskontrast mot de 
omgivande betongplattorna. Bild 3.2 visar en avskiljning gjord av 
vägmarkeringslinjer i fyra lager med bredderna 200 mm 150 mm, 100 mm och 
50 mm från botten räknat med en välvning mot mitten med den sammanlagda 
höjden av 12 – 15 mm. För båda sätten att markera avskiljningen måste 
vinterväghållningen vara sådan att markeringen inte skadas. Man kan t ex 
snöröja med borste på snöröjningsmaskinerna.  
 

  
Bild 3.1 Borlänge                   Bild 3.2 Dalby 
 
Skiljelinjen kan även vara en häck, Bild 3.3. Observera att man skyltat förbud 
mot infart av fordon. Detta innebär att man förtydligat att förbud mot 
dubbelriktad cykeltrafik gäller eftersom det inte är skyltat för dubbelriktad 
cykeltrafik. 
 
 

47 
 



 
Bild 3.3 Lund 
 
Den delad gång- och cykelbanan med dubbelriktad cykeltrafik har häcken som 
avskiljning mot gångbanan, bild 3.4. Denna avskiljning övergår längre fram till 
en heldragen, målad linje. De båda cykelfälten avskiljs med M5 cykelfältslinje. 
Den naturliga ledytan är här upp över bron hela tiden till höger på gångbanan. 
Om linjen som avskiljer gång- och cykelbana utförs med fyra lager 
vägmarkeringslinje har personer med synnedsättning möjlighet att med 
teknikkäppen uppfatta om man är på väg över på fel bana. 
 

 
Bild 3.4 Lund 
 
Skiljelinjen kan vara en smal gräsmatta, bild 3.5 där man tydligt skyltat 
delningen mellan gång- och cykelyta med skylt D7, bild 3.6. 
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Bild 3.5  Malmö              Bild 3.6 Malmö 
 
Vid separering av gång- och cykelytor från körytor kan man t ex ha plantering 
som avskiljning till körytan, bild 3.7. Ledytan är längs med gräskanterna och de 
vita linjerna är avsedda att markera inom vilka ytor cyklister respektive 
gångtrafikanter får röra sig.  
Vi byggande av gator/vägar med stora nivåskillnader vid undergångar kan 
lutningen på gångvägen göras användbar för personer med rörelse- eller 
synnedsättningar genom att dels separera körytor och gång- och cykelytor i 
höjdled, dels separera gång- och cykelytor i sidled, bild 3.7. 
 

  
Bild 3.7 Lund 
 
Utformningen av gång och cykelmiljön måste vara logisk så att både fotgängare 
och cyklister kan tolka den. Vid separeringen som visas på bild 3.8 - bild 3.9 är 
skiljelinjen mellan gång- och cykelbana endast kontrastmarkerad i ljushet, inte 
taktilt. Vid passagen i tunneln är skiljelinjen en upphöjd kant som inte är 
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kontrastmarkerad i ljushet. Förvirring uppstår för båda trafikantgrupperna. Här 
måste den upphöjda kantstenen tas bort och den vita skiljelinjen fortsätta genom 
tunneln och längs hela sträckan utföras med fyra lager vägmarkeringsfärg. Då 
blir den identifierbar både för personer med synnedsättning som använder 
teknikkäpp och för personer med synnedsättning som orienterar med hjälp av 
ljushetskontraster. Utformningen av skiljelinjen är sådan att den inte innebär 
fara för cyklisterna att köra på.  
Ledytan är den naturliga ledytan gräskant till höger och inne i tunneln är det 
väggen till höger. 
 

 
Bild 3.8 Lund 
 

  
Bild 3.9 Lund 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 



 

Anordningar vid övergångsställe och ordnad gångpassage 

Gångpassage är en plats där de gående korsar körbanan i samma plan som 
fordon, antingen för att de finner det naturligt eller för att de styrs dit med 
fysiska medel. 
Ordnad gångpassage är en gångpassage som utformats / utrustats eller 
utmärkts för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet.  
 
 
Ett övergångställe eller ett bevakat övergångsställe är en gångpassage 
som utformats/utrustats eller utmärkts för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet 
och tydlighet. Övergångsställe är en del av en väg som är avsedd att användas 
av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med 
vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken 
regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat. 
 
 
Principerna för anläggande av övergångsställe - bevakade och obevakade, bild 
3.10 - och ordnad gångpassage är desamma, bild 3.11. Skillnaden är att ordnade 
gångpassager inte markeras på kör- och cykelbanor och inte heller skyltas. Detta 
medför att fordonsförare inte är förvarnade om att personer med synnedsättning 
kan komma att korsa kör- eller cykelbanan.  
    
Ett övergångsställe/ordnad gångpassage bör helst ha trottoarkant med en höjd 
av 5-6 cm förutom på en bredd av 90-100 cm där det är avfasat till 0-kant för 
personer med rörelsenedsättningar att passera. Alla trottoarkanter med 
nivåskillnad till kör- eller cykelbana ska ha en ljushetskontrast mot omgivande 
ytor med minst 0,4 enl NCS. 
 
Personer som är blinda kan inte hålla riktningen utan referenser. De går snett 
när de inte har något att följa med teknikkäppen. Vid forskningsstudier han man 
registrerat att personer som är blinda kan gå snett upp till två meter vid 
passager med längden 7-10 meter. 
Därför är det viktigt att en person med synnedsättning befinner sig så långt från 
avfasningarna på övergångsställena/gångpassagerna som möjligt för att man 
ändå, när man passerat körbanan, ska ha möjlighet att träffa på trottoarkant på 
andra sidan.  
Detta är ännu viktigare vid passage över gata där refug finns anlagd. Om man 
går så snett att man skulle råka passera refugen vid avfasningen för personer 
med rörelsenedsättningar utan att uppfatta detta blir situationen farlig eftersom 
man då inte har uppfattar att bilarna kommer från andra hållet.  
 
Ledytan – naturlig eller konstgjord ledyta - Vid övergångsställen och 
ordnade gångpassager behöver ledytan – naturlig eller konstgjord - för personer 
med synnedsättningar ansluta via varningsyta till trottoarkanten vid 
övergångsstället så långt som möjligt från avfasningen till 0-kant för personer 
med rörelsenedsättningar. Denna avfasning till 0-kant ska vara belagd med slät 
markbeläggning. Således måste ledytan leda fram till ena sidan av 
övergångsstället och 0-kanten ska vara placerad vid andra sidan av 
övergångsstället så att fotgängare med synnedsättningar respektive med 
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rörelsenedsättningar kan orientera fram till var sin ytterkant av övergångsstället. 
På trottoaren på andra sidan körbanan anläggs en likadan lösning med ledytorna 
mitt emot varandra och med avfasningarna mitt emot varandra bild 3.10 - bild 
3.11 och bild 3.12 - bild 3.13. 
 

   
Bild 3.10 Principskiss övergångställe            Bild 3.11 Principskiss gångpassage 
breddmått i meter och höjdmått i cm 
 

    
Bild 3.12 Tyresö        Bild 3.13 Tyresö 
 
Begrepp: Riktningsvisare/riktningsgivare  
Riktningsvisare/riktningsgivare är en upphöjd linje eller pil som kan läsas taktilt 
och som visar gångriktningen och ska vara placerad i horisontellt läge på 
ovansida av pollare, bild 3.16 - bild 3.17, och på ovansidan av tryckknappslådan 
vid bevakat övergångsställe, bild 3.18. 
 
Då kan en person med synnedsättning få hjälp att hålla riktningen över gatan. 
Där det inte är möjligt att placera övergångstället/den ordnade gångpassagen 
vinkelrätt mot trottoarkanten, vilket kan vara svårt att åstadkomma i många fall, 
är sådan taktil information extra viktig. 
 
Vid ett övergångsställe/ordnad gångpassage där gångriktningen är vinkelrät mot 
trottoarkanten kan person med synnedsättning ta ut gångriktningen genom att 
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ställe fötterna vinkelrätt mot trottoarkanten, bild 3.14 - bild 3.15. Men en 
person som är blind behöver samtidigt många olika informationskällor 
för att få en bra bild av trafiksituationen och hjälp att korsa körbanan så rakt 
som möjligt.  
 

  
Bild 3.14 Kristianstad                  Bild 3.15 Kiruna 
 
I vissa miljöer kan en pollare som även är försedd med ljud vara till stor hjälp för 
att kunna hålla riktningen över passagerna, bild 3.17. 
 
Forskningsstudier visar att personer som är blinda tolkar informationen med 
riktningsgivaren lättare när det är en tydlig, upphöjd pil än när det endast en 
upphöjd linje.  
 

  
Bild 3.16 Malmö   Bild 3.17 Lund 
 
Begrepp: Kartillustration  
Kartillustration är en karta i upphöjd relief som kan läsas taktilt, som är placerad 
i horisontellt läge på ovansida av pollare o dyl och som visar passagens 
utformning med körfält, och eventuell refug, bild 3.16 - bild 3.17.  
 
Kartillustration av bevakat övergångsstället är en karta i upphöjd relief som kan 
läsas taktilt, som är placerad i vertikalt läge på ena sidan av tryckknappslådan, 
bild 3.19.  
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För att få en uppfattning om hur övergången ser ut med antal bilfiler, från vilka 
håll fordonen kommer och eventuell refug behöver en taktil karta också finnas. 
Tryckknappslådan vid bevakat övergångsställen har under många år haft 
en taktil riktningspil på ovansidan, bild 3.18, och en taktil karta på ena sidan. 
Problemet med kartans placering på sidan är att det är svårt för en person som 
inte ser något alls att med vinklad hand taktilt avläsa en karta på en vertikal yta 
och sedan i huvudet översätta den vertikalt placerade kartan, till en horisontell 
bild av körbanan framför sig. Dessa kartor har, visar det sig vid 
forskningsstudier, aldrig blivit använda. Men när likadana kartor har placerats 
horisontellt på en pollare visar det sig att de är möjliga att tolka och översätta till 
hur verkligheten ser ut, bild 3.17. 
 

     
Bild 3.18        Bild 3.19               Bild 3.20 Malmö 
 
En ny variant av tryckknappslåda, som är integrerade i stolpen med signalljusen, 
förekommer sedan några år på lite olika platser i landet, bild 3.21. Om denna 
variant ska förekomma i framtiden måste den taktila riktningsgivaren och den 
taktila kartan placeras på ett annat sätt i direkt anslutning till dessa stolpar. En 
lösning skulle vara att den traditionella tryckknappslådan vänds så att de långa 
sidorna blir horisontella. Då är det möjligt att placera kartillustrationen och 
riktningsgivaren på den övre horisontella ytan. 
 

  
Bild 3.21 Helsingborg 
 
Begrepp: Pollare 
Pollare avser i detta sammanhang en låg stolpe - höjd ca 90 cm - med 
horisontell överyta och som placeras vid övergångsställe med taktil 
riktningsgivare och kartillustration på överytan. 
 
Pollare måste placeras systematiskt längs övergångsstället så att en fotgängare 
med synnedsättning genomgående har dem vid samma sida om sig då man 
korsar passager/körytor. Pollare måste placeras på båda sidor av refugen på 
sådant sätt att de systematiskt finns i linje med pollare/stolpe på 
trottoar/gångyta, bild 3.22 - bild 3.23.  
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Pollare ska placeras ca 30 cm från körbanekant/trottoarkant för att en person 
med synnedsättning ska kunna stå bredvid den och avläsa den taktila kartan och 
riktningsgivaren med handen på pollaren och så att första steget en person med 
synnedsättning tar efter att ha tagit ut riktningen av riktningsgivaren på pollaren 
hamnar på körbanan.  
 
Pollare behöver placeras i direkt anslutning till den naturliga eller konstgjorda 
ledytan så att man slår till pollaren med teknikkäppen även när man använder 
glidteknik - alltså inte innanför någon upphöjd kant.  
Med pollare i ljushetskontrast mot omgivande ytor, bra belysning och bra 
reflexer på pollarna syns de även vid mörker, bild 3.22 - bild 3.23. 
 

  
Bild 3.22 Malmö                   Bild 3.23 Malmö 
 
Om övergångsställe/ordnad gångpassage förses med refug gäller ovanstående 
utformningsprinciper fram till trottoarkant från båda ankomstriktningar vad avser 
ledyta, varningsyta, taktil/visuell karta och riktningsgivare. Både 
trottoarkanterna och refugen bör ha kantstenar med höjden 5-6 cm, bild 3.24.  
 
Refug utformas med kant på hela passagebredden så när som på 90-100 cm 
mitt för 0-kanterna på respektive trottoarkant. Kanten behöver vara minst 5 cm 
hög, gärna 6 cm, där ledytans förlängning möter refugen. Kanten vid ledytans 
förlängning på refugen kan göras högre, 12 cm över körbanan, för att 
åstadkomma en naturlig ledyta över refugen, bild 3.24 och bild 3.25. 
 

        
Bild 3.24 Principskiss             Bild 3.25 Lund 
Övergångsställe med refug,  
breddmått i meter och höjdmått i cm 
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En annan utformning av naturlig ledyta över refugen kan vara att placera ett 
räcke som är detekterbart med teknikkäppen, bild 3.26. 
  

 
Bild 3.26 Borlänge 
 
Om man som hastighetssäkrande åtgärd anlägger upphöjda 
övergångsställe/gångpassage så att varken trottoarkanterna eller refugen 
har nivåskillnad mot körbanorna måste dels varningsytorna på gångbanan före 
körbanekanterna ha djupet minst 100 cm och refugen förses med varningsyta på 
hela den yta som utgör refugen, både på djupet och på bredden förutom på 
bredden 90-100 cm för passage för personer med rörelsenedsättningar. Personer 
med synnedsättningar måste kunna identifiera när de befinner sig på refugen 
och när de sedan lämnar denna yta för att passera en av körbanorna, bild 3.27 
och bild 3.28 - bild 3.29.   
 

  
Bild 3.27 Principskiss upphöjt övergångställe, breddmått i meter och höjdmått i cm. 
 
Hastighetssäkring där upphöjningen/guppet för fordonen på körbanan kommer 
5-6 meter före övergångställe/ordnad gångpassage är ur både säkerhets- och 
upplevelsesynpunkt det bästa för personer med synnedsättningar, bild 3.28 och 
VGU 2015: 087 kap 4.2.4.2.1 . Fordonen tvingas sakta ner före de står med 
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hjulen på övergångstället och har på så sätt mycket större möjligheter att stanna 
när så behövs. Personer med synnedsättning känner sig också mycket tryggare 
när de vet att fordonen inte kan köra i hög hastighet ända fram till 
övergångsstället. Då hinner de uppfatta att bilen saktar in före den är framme 
vid övergångsstället. 
 
Bild 3.28 - bild 3.29 är ett exempel på upphöjt obevakat övergångsställe (OBS! 
Högra bilden har i jämförelse med verkligheten fått tillägg med inritade 
kupolplattor och pollare på refugen) 
 

  
Bild 3.28 Landskrona             Bild 3.29 Landskrona 
 
Om övergångstället även innehåller cykelpassage utformas det på likartat 
sätt, bild 3.30 och bild 3.31. Skiljelinjen mellan gång- och cykelbanan målas med 
fyra lager vägmarkeringslinje i enlighet med bild 3.2.  Sådan saknas dock i 
miljön på bild 3.30. 
 

  
Bild 3.30 Principskiss             Bild 3.31. Tyresö 
övergångsställe med cykelbana  
breddmått i meter och höjdmått i cm 
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Vid bevakat övergångställe behöver tryckknappslåda placeras på stolpe både 
vid ytterkant av ledytan för personer med synnedsättning / blindhet och vid 
ytterkant av avfasningen till 0-kant för personer med rörelsenedsättning, både 
på trottoar och refug. Stolpen behöver vara placerad direkt intill ledytan 
respektive 0-kantsytan. På tryckknappslåda på stolpe placerad vid 0-kant för att 
användas av personer med rörelsenedsättning behöver knappen / touchytan för 
aktivering av grön signal helst vara vänd in mot trottoaren/gångytan för att man 
ska kunna stå på plan yta med rullande hjälpmedel. Bild 3.32 visar principen för 
placering av tryckknappslådorna. Där finns även en separat tryckknappslåda för 
cyklisterna vänd mot cykelbanan.  
På refugen har man placerat stolparna med tryckknappslådorna för personer 
med rörelsenedsättningar intill delen med 0-kant vilket är rätt. Men på dessa 
stolar har man felaktigt även placerat tryckknappslådan för personer med 
synnedsättningar. De ska istället placeras på stolpar i rak linje med den på 
trottoaren intill ledytan. 
Trottoarkant och kant mot avfasning saknar kontrastmarkering i ljushet.  
 

 
Bild 3.32 Lund 
 
Om man anlägger platågupp som hastighetssäkrande åtgärd för övergångsställe 
ska man enligt VGU 2015:086 kap 2.13.4.2 anlägga en mindre nivåskillnad 
mellan gångbana och körbana där inte avfasning till 0-kant gäller vilket finns i 
utformningen i miljön på bild 3.33. Dock saknas här övergångställe för personer 
med rörelsenedsättningar. Man har tänkt att dessa personer ska förflytta sig på 
den dubbelriktade cykelpassagen vilket inter är lagligt och dessutom farligt. 
Personer med rörelsenedsättning kan inte samspela med sina medtrafikanter 
genom att snabbt flytta sig undan för t ex snabba cyklister. 
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Bild 3.33 Lund 
 
Man skulle vid detta övergångställe - halvt upphöjt - kunna avfasa kanten till 0-
kant med en bredd av 90-100 cm närmast stolpen med tryckknappslådan. Vidare 
läggs ledyta från trottoaren fram till den vänstra stolpen där man placerar en 
tryckknappslåda med ljud, riktningsgivare och taktil karta för personer med 
synnedsättning. Varningsyta läggs längs kantens hela sträckning utom vid 
avfasningen till 0-kant. Motsvarande utformning byggs på andra sidan körbanan. 
Hastighetssäkringen (guppet) för bilarna måste flyttas några meter bakåt,  
bild 3.34. 
 

 
Bild 3.34 - förslag 
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Exemplet på bild 3.35 - bild 3.36 visar en miljö där ledytan, som är den naturliga 
ledytan husvägg, strax före hushörnan kompletteras med en konstgjord ledyta 
som via valyta leder till varningsytan före körbanan vid en ordnad, upphöjd 
gångpassage. Ljushetskontraster minst 0,4 enl NCS saknas dock på den 
konstgjorda ledytan, valytan och varningsytan.   
 

  
Bild 3.35 Halmstad  Bild 3.36 Halmstad 
 
Om gångbanan vid upphöjd gångpassage är för smal för att för att åstadkomma 
både varningsyta och slät yta måste varningsytan byggas över hela gångbanan 
bredd. Nedan syns gångytan från Naturbussens hållplats fram till reception och 
restaurang på ett fritidsområde. Man följer den naturliga ledytan gräs/asfalt 
eftersom trottoarkanten av och till är för låg för att man ska kunna följa den som 
ledyta. Före de upphöjda passagerna förbi infarterna till parkeringarna har på 
ömse sidor lagts 105 cm djupa varningsytor av supervita kupolplattor, 350 x 350 
mm, över hela den befintliga gångytan eftersom den totalt endast är 175 cm 
bred, bild 3.37 
 
För att kunna hålla riktningen över de breda parkeringsinfarterna har man 
placerat ett räcke, 90 cm högt med avbärare ca 20 cm från marken, samt pollare 
med riktningsgivare och karta för att möjliggöra för personer med nedsatt syn 
att kunna hålla riktningen, bild 3.38. 
 
Före nedfartsramperna från parkeringsplatserna har lagts ett gupp så att bilarna 
ska tvingas köra ut med låg hastighet och därmed kunna stanna snabbt vid 
behov, bild 3.39. 
 

60 
 



    
Bild 3.37 Lund            Bild 3.38 Lund          Bild 3.39 Lund 
 

Korsande av cykelbana 

VGU 2012:179: " 4.2.4 Detaljutformning av gång- och cykelkorsning   
...... En gångkorsningen kan göras som övergångsställe av framkomlighets- eller 
tydlighetsskäl vilket anges med vägmärke och vägmarkering." 
 
Där utformningen är sådan att avsikten är att fotgängare med 
synnedsättning ska kunna korsa cykelbanan på ett tryggt sätt ska 
markering för övergångsställe finnas och behöver då markeras med 
övergångsställe M15. Cyklisterna ges på så sätt möjlighet att ta den hänsyn till 
de gående som de har skyldighet till att göra. 
Gångbanorna behöver i båda ändarna av övergångsmarkeringen utformas med 
en ca 100 cm djup och minst ca 70 cm bred varningsmarkering med 
kupolplattor. Övergångsställets totala bredd behöver vara minst 160 cm för att 
tillgodose 90 cm bred passageyta utan varningsmarkering för personer med 
rörelsenedsättningar och minst 70 cm bred varningsyta. Vid nivåskillnad mellan 
gång/cykelbana skall finnas 0-kant på en bredd av 90-100 cm.  
 
Bild 3.40 - bild 3.41 visar förslag till lösningar - för att markera korsning med 
cykelbana. Skylt för övergångsställe, B3, behöver placeras vid övergångsstället 
på sådant sätt att cyklister ser vägmärket men inte slår huvudet i det. Räcke 
och/eller ledytemarkering med valyta i gångytan placeras mitt för 
övergångsstället M15. Allt ska kontrastmarkeras i ljushet mot omgivande ytor. 
 
Idag finns här varningsyta på båda sidor om cykelbanan och en ledyta som leder 
från gräskanten till varningsytan - men inga kontrastmarkeringar. För en person 
som har synnedsättning är denna passage svår att finna och ingen cyklist har en 
aning om att man avsett att personer med synnedsättningar ska passera här för 
att nå busshållplatsen.                                                                                                                                                                                                                                               
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Bild 3.40  Lund - förslag           Bild 3.41 Lund - förslag 
 
Bild 3.42 - bild 3.43 är exempel där övergångsställe markerats över cykelbanan 
och angetts med vägmärke och vägmarkering. 
 

  
Bild 3.42 Stockholm                  Bild 3.43 Stockholm 
 
Bild 3.45 visar förslag till komplettering med vägmärke och vägmarkering för 
övergångställe vid korsande av cykelbana vid busshållplats. Det finns redan 
kupolplattor som varning på gångytorna på vardera sidan av cykelbanan, bild 
3.44  och sinusplattor som ledytor fram till dessa. När man kommer gående med 
väggen som naturlig ledyta behöver man ett riktmärke - här förslagsvis med ett 
drygt 1 meter långt räcke - för att hitta ledytan som leder till busshållplatsen.  
 

  
Bild 3.44 Malmö         Bild 3.45 Malmö - förslag 
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Gångstråk i form av trappor leder ner mot dubbelriktad gång-, cykel- och 
mopedbana, bild 3.46. För att de, som färdas på denna gemensamma bana, ska 
veta att fotgängare kan komma att korsa deras färd har man målat 
övergångsställe M15 där korsningarna sker. Personer med synnedsättning följer 
de naturliga ledytorna i form av mur och gräskant i båda riktningarna. Normalt 
ska man inte lägga övergångställe över gångytor men eftersom man på denna 
sträcka uppmanar trafikanterna att "cykla till höger, gå till vänster" - som på en 
landsväg - då blir hela bredden både cykelbana och gångbana i denna lösning. 
 

  
Bild 3.46. Borlänge 
 
Bild 3.47 visar hur man kompletterat den naturliga ledytan vägg med konstgjord 
ledyta strax för hushörnan. Vid valytan som kommer därefter kan man välja 
riktningsändring 90 grader, följa en ny konstgjord ledyta där varningsytor finns 
på ömse sidor om en cykelbana, som ska passeras, bild 3.48. Därefter fortsätter 
ledytan in genom väderskyddet till busshållplatsen och vidare fram till 
trottoarkanten där det finns en markering som visar var bussarna ska stanna 
med sin ingångsdörr. 
 

  
Bild 3.47 Borlänge       Bild 3.48 Borlänge 
 

63 
 



IV. TRAPPOR OCH RAMPER 

Introduktion till trappor och ramper 

I VGU 2015:087, i ALM 2 och i BBR 22 finns beskrivet hur trappor och ramper 
ska utformas för att garantera gångsäkerheten.  
 
I VGU 2015:087 kap 2.11.12 står t ex: 
"För att ge synskadade och rörelsehindrade god gångsäkerhet bör trappor 
utföras med likformiga steg. Trapporna bör vara slutna så att ledarhundar inte 
kan se igenom trappen och oroas av saker under denna. Trappsteg med nos 
medför risk för att snava och bör därför undvikas." 
 
 
Trappor ska alltid kompletteras med ramper. Om det av utrymmesskäl inte 
får plats båda ramp och trappa ska ramp anläggas. Vid större nivåskillnader än 
en våningshöjd ska rampen kompletteras med hiss eller annan lyftanordning.  
Det är viktigt att framhålla att många personer med rörelsenedsättningar, som 
är gående, klarar bättre av att gå i trappa än i ramp. För en del är det bättre att 
kunna ta ett steg i taget på plan yta och kunna vila.  
 
Trappor ska ha minst 3 steghöjder för att undvika att snubbelrisk uppstår. Även 
personer utan synnedsättning missar att upptäcka trappor med lägre 
höjdskillnad. Antalet steghöjder mellan vilplan ska vara högst åtta. 
 
Trappor ska, där det är möjligt, förläggas så att de inte ligger i den direkta 
gångriktningen för att undvika att personer med synnedsättningar av misstag 
går utför en neråtgående trappa.  
 
Trappor ska inom samma trapplopp ha samma steghöjd och samma stegdjup. 
Avvikelser i steghöjd innebär snubbel- och fallrisker. Djupet på planstegen i en 
trappa bör vara minst 30 cm, gärna 32-34 cm, mätt i gånglinjen. Steghöjden ska 
vara 12-15 cm för att även gående personer med rörelsenedsättningar ska 
kunna använda trapporna. Formeln för bekväm gång i trappa är 2h+b=60-64 
cm. 
 
Trappor ska inte innehålla trappnosar eftersom man vid uppåtgående kan 
snava på dessa och riskera att falla. Vid nedåtgående är risken att man fastnar 
med baksidan av skon i trappnosen och faller. 
 
För personer med synnedsättning ger en rätt utformad ledstång inte bara fysiskt 
stöd utan ger i förväg, via handen man har framför sig, en information om hur 
trappan eller rampen löper. 
 
Trappor ska vara försedda med stadiga ledstänger på båda sidor. Ledstänger ska 
ge stadga så att man kan få ett tillförlitligt stöd och också kunna luta sig mot 
dem. Ledstänger kan alltså inte utgöras av rep eller kedjor varken i trappor eller 
på ramper, bild 4.1. 
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Bild 4.1  Värmdö                   Bild 4.2  Linköping    
 
Ledstängerna till en trappa ska börja minst 30 cm före översta stegframkanten 
och slutar minst 30 cm efter nedersta stegframkanten. Ledstångens höjd över 
stegframkanterna ska vara 90 cm och vid översta stegframkanten vika och följa 
vilplan/våningsplan på höjden 90 cm. Vid nedersta stegframkanten ska 
ledstången fortsätta rakt ner tills den nått höjden 90 cm över vilplan/våningsplan 
och därefter vika av och följa detta plan på samma höjd, bild 4.2. Ledstången 
ska vara greppvänlig - inte kantig - med en omkrets så att även personer med 
små händer kan få ett bra grepp och man ska kunna hålla i ledstången förbi 
infästningarna. bild 4.2. 
 
Med sådan utformning hittar man ledstången och kan hålla i den och ha stöd av 
den före man tar första steget ut i nivåskillnaden och man har ett stöd med 
armen framför sig när man tar sista steget upp/ner på vånings- eller vilplan. 
 
Om trapporna är bredare än 2,5 meter ska de delas av med en eller flera 
ledstänger. 
 
Trappor och ledstänger ska kontrastmarkeras i ljushet minst 0,4 enl NCS, 
se avsnitt om kontrastmarkering av trappor.  
 
Ramper får luta max 1:20 med max nivåskillnad 0,5 meter/ ramp med 
mellanliggande vilplan 2 meter långt.  
 
Ramper ska vara försedda med stadiga ledstänger på båda sidor. Ledstänger ska 
ge stadga så att man kan få ett tillförlitligt stöd och också kunna luta sig mot 
dem. Ledstänger kan alltså inte utgöras av rep eller kedjor varken i trappor eller 
på ramper, bild 4.1. 
 
För ramp gäller att ledstängerna ska börja minst 30 cm före varje ramps översta 
framkant och sluta minst 30 cm efter varje ramps slut. Ledstängerna ska följa 
rampens vilplan och kontrastera i ljushet minst 0,40 enl NCS mot omgivningen. 
Med sådan utformning hittar man ledstången och kan hålla i den och ha stöd av 
den före man tar första steget ut i nivåskillnaden och man har ett stöd med 
armen framför sig när man tar sista steget upp/ner på vånings- eller vilplan.  
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Ramper och ledstänger ska kontrastmarkeras i ljushet minst 0,4 enl NCS, 
se avsnitt om kontrastmarkering av ramper.  
 
Ledyta fram mot trappa och ramp ska leda mot ena sidan av trappan eller 
rampen så att man kan hitta och använda ledstången vid upp- och nedåtgående. 
Ledytan ska sluta drygt 1 meter före nedåtgående trappa och ramp. En person 
med teknikkläpp har då mer än ett käpputslag kvar fram till trappan eller rampen 
och hinner då upptäcka att ledytan tar slut och uppmärksammas på att något 
händer. 
Vid uppåtgående trappa och ramp ska ledytan sluta ca ½-1 meter före trappan 
eller rampen så att man hinner identifiera den och inte snubbla på nedersta 
delen. Ledytan på bild 4.5 slutar lite för nära trappan. 
  
Bild 4.3 - bild 4.4 visar en konstgjord ledyta, som leder fram mot en 
nedåtgående trappas ena sida så att en person som är blind kan söka sig fram 
och hitta ledstången innan man är framme vid översta stegframkanten - 
fallkanten. Ledstången går förbi översta stegframkanten med minst 30 cm och 
ledytan slutar minst en meter före trappan vid trapploppets övre nivå. 
 

   
Bild 4.3 Lund Bild 4.4 Lund Bild 4.5 Lund 
 

Visuella kontrastmarkeringar i trappor och ramper 

Det har analyserats ytterst lite vilken betydelse skuggor har vid 
kontrastmarkeringar i trappor utomhus för tolkningen av var 
stegframkanterna verkligen finns. 
 
Enligt både Boverkets Byggregler för tomtmark och Boverkets ALM 2 för allmän 
platsmark ska nybyggda trappor utomhus vara kontrastmarkerade i ljushet minst 
0,4 enl NCS på hela nedersta plansteget och på främre delen av övre vilplanet 
med motsvarande bredd av ett plansteg.  
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I HIN 3, som gäller enkelt avhjälpta hinder står i13 §: " Trappor bör förses med 
kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt syn kan uppfatta 
nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget och 
framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp ges en 
ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (Se bild 2). Markeringarna bör göras 
på ett konsekvent sätt inom området." 
 
Texten i ALM 2 illustreras av en ljus trappa med mörka kontrastmarkeringar med 
djupet av ett plansteg, ca 30 cm medan texten i BBR illustreras av en mörk 
trappa med ljusa kontrastmarkeringar motsvarande djupet av ett plansteg.  
 
Texten i HIN 3 illustreras av en trappa med mörka kontrastmarkeringar på 
översta stegframkanten samt på stegframkanten av nedersta plansteget i form 
av linjer med djupet av minst 5 cm. Enligt Boverkets handledning till HIN - boken 
"Enklare utan hinder" - kan man även markera med prickar med diametern minst 
5 cm och med avståndet 3 cm mellan ytterkanterna och högst 2 cm från 
planstegens framkanter. 
 
Erfarenheten är dock att - om det är möjligt - så ska kontrastmarkeringarna vara 
ljusare än omgivande ytor eftersom ljusa markeringar syns bättre på kvällstid i 
belysning. 
 
Stora mörka kontrastmarkeringar kan uppfattas som hål i marken eller förväxlas 
med skuggor. 
 
Men långt ifrån alla trappor är så mörka - eller kommer att byggas så mörka - att 
det alltid kommer att finnas alternativet ljus kontrastmarkering när 
ljushetskontrasten ska vara minst 0,4 enl NCS.  
 
Utomhus är detta sätt att kontrastmarkera trappor med mörka, heldragna linjer 
problematiskt eftersom man inte utomhus kan styra skuggbildningen genom 
belysningen. Man måste ta i beaktande vad eventuella skuggor kan 
innebära för tolkningen av den kontrastmarkering man gör. 
 
Hela tiden uppkommer situationer där frågan blir: Var finns nivåskillnaden? Med 
tätt liggande prickar vid stegframkanten kan man inte missta sig på var 
framkanten på plansteget finns. Skuggor är i princip aldrig i form av prickar. 
 
De två fotona, bild 4.6 - bild 4.7, är tagna, med endast några minuters 
mellanrum, på en stor, rundad trappa med två sättsteg. På en del av trappan 
fanns alltså skuggor av sättstegen medan en annan del av trappan hade sådant 
läge att inga skuggor fanns där just då.  
Man har kontrastmarkerat den övre stegframkanten med prickar vilket visar sig 
vara bra eftersom man inte tar fel på var stegframkanten finns när skuggorna 
finns där. Däremot har man inte alls kontrastmarkerat den nedre stegframkanten 
i tron att där skulle finnas en ljushetskontrast mellan plansteget och ytan 
nedanför p g a kulörskillnaden. Ljushetskontrasten mellan den rosa graniten i 
trappan och den grå stenen nedanför är i det närmaste obefintlig vilket syns 
tydligt när man ser hur miljön uppfattas av de som inte har färgseendet kvar, 
bild 4.8 - bild 4.9.  När ingen skugga finns tror en person med synnedsättning att 
det inte finns någon nivåskillnad. När skugga finns tror man att det finns en 
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stegframkant i främre kanten av skuggan på marken nedanför. I båda fallen 
innebär det att man kommer att kliva rakt ut i luften och riskerar att tappa 
balansen och falla eftersom utformningen av kontrastmarkeringarna gör att man 
felbedömer var det finns nivåskillnader. 
 

  
Bild 4.6 Helsingborg         Bild 4.7  Helsingborg 
 
 

 
Bild 4. 8  Helsingborg                          Bild 4.9  Helsingborg 
 
De ljusa markeringarna ska utföras av sådant material att de behåller ljusheten 
under lång tid, vid väta och vid kvällsbelysning, bild 4.10. 
 

 
Bild 4. 10  Lund  
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Det finns olika metoder för kontrastmarkering i trappor och ramper. 
Det mest hållbara är att den kontrasterande ytan/materialet från början finns 
med i tillverkningen av trapporna. Om det handlar om åtgärder enligt HIN 3 är 
det mest hållbara att det kontrasterande materialet fälls ner i ytan som ska 
kontrastmarkeras. Erfarenheten visar att målning eller klistring efteråt av ränder 
eller prickar i publika trappor slits bort successivt, bild 4.11 - bild 4.12 och kräver 
en kontinuerlig kontroll och åtgärdande när kontrasterna börjar försvinna. Om 
man inte åtgärdar blir miljön förvirrande och farlig för personer med 
synnedsättning eftersom man blir osäkert på var nivåskillnaderna finns, bild 
4.12. Vissa påklistrade ljusa produkter, som använts, håller inte ljusheten över 
tid utan mörknar och blir så smutsiga att ljushetskontrasten inte längre är 
tillräcklig. Dock har en del produkter med tiden blivit bättre.  
 
Nedfräsning av vitt stenmaterial har hittills visat sig hålla bättre. 
 

  
Bild 4. 11  Lund  Bild 4. 12  Lund  
 
Med hänvisning till det ovan sagda om kontrastmarkering med prickar respektive 
med linjer/hela plansteg så kommer nedan exempel på principer för 
kontrastmarkering av trappor utifrån trapploppens och vilplanens ljusheter i 
förhållande till varandra. 
 
Det enklaste sättet att få en konsekvent kontrastmarkering i ljushet framför ett 
nedåtgående trapplopp och i slutet av trapploppet är när våningsplan, 
eventuella vilplan och trapplopp har samma ljushet. Då kan man 
kontrastmarkera främre delen av övre vilplanet och nedersta plansteget i varje 
trapplopp likartat, bild 4.13- bild 4.14 
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Bild 4.13  Hässleholm      Bild 4.14  Lund 
 
Om man gör trappor med långa plansteg där gångrytmen blir sådan att man 
måste ta flera steg på ett plansteg ska varje stegframkant kontrastmarkeras i 
ljushet minst 0,40 enl NCS, bild 4.15 - bild 4.16. Markeringarna ska om möjligt 
vara ljusa - och utomhus helst prickar - om tillräcklig ljushetskontrast kan 
uppnås eftersom mörka markeringar kan vara svåra att identifiera när det är 
skuggbildning, bild 4.17. 
 

   
Bild 4.15 Falkenberg           Bild 4.16 Falkenberg 
 

 
Bild 4.17  Värmdö 
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I en del fall utförs våningsplan och vilplan i samma ljushet och 
trapploppen i en annan ljushet vilket innebär problem med 
kontrastmarkeringen. Vanligt är då att främre delen av övre vilplanet, 
motsvarande minst ett plansteg, är tillverkat tillsammans med resten av 
trapploppet som en enhet. Det innebär att ljushetskontrasten finns minst 30 cm 
från framkanten av övre vilplanet. Vad man då behöver göra är att markera även 
framkanten på övre vilplanet, bild 4.18. För en person med synnedsättning uppstår 
frågan om nivåskillnaden finns där den svarta ytan övergår i den ljusa ytan eller om 
nivåskillnaden finns där den svarta linjen finns. Man får dock en varning och blir 
uppmärksam.  
Samma förvirring uppstår vid nedre delen av trapploppet där den mörka linjen på 
nedersta planstegets framkant syn tätt intill det mörka vilplanet. Man kan tro att 
vilplanet börjar tidigare och parerar sitt steg så att man slår hälen i nedersta 
plansteget med följden att man faller framåt. 
 

  
Bild 4.18  Lund 
 
Tydligare i sådana fall är då att kontrastmarkera med prickar - med diametern 
50 mm och ett c/c-avstånd på max 80 mm - intill den nedersta stegframkanten 
och på främre delen av vilplanet vid översta sättsteget i varje trapplopp,  
bild 4.19. Ledstängerna fortsätter här dock inte förbi de nedre stegframkanten 
minst 30 cm. 
 

 
Bild 4.19 
 
När våningsplan har en ljushet och följande trappa och vilplan en annan 
ljushet blir det egentligen en ganska förvirrande blandning av ljushetskontraster 
på trappan och vilplanen, bild 4.20. Men tack vare prickmarkeringarna på 
stegframkanterna uppe och nere så uppfattar en person med synnedsättning var 
nivåskillnaderna finns. Dock kan det vara lite förvirrande med att den ena 
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markeringen är gjord med mörka prickar och den andra med ljusa. För att få 
fram tillräckliga ljushetskontraster på båda ställena blir detta en följd av de olika 
ljusheterna på trappan och på de olika vilplanen. 
 

     
Bild 4.20 Lund 
 
Oregelbundna trappor med varierande höjd på sättstegen 
Enligt lagstiftningen ska enstaka trappsteg med avvikande höjd inte förekomma 
av säkerhetsskäl vid nybyggnation. Befintliga sådana trappor måste dock 
åtgärdas så att man undanröjer så mycket fara som det går.   
Samma princip för kontrastmarkering gäller som för andra trappor dvs 
kontrastmarkering på nedersta stegframkanten och på stegframkanten på övre 
vilplanet i varje trapplopp. Med en trappa som på bild 4.21 blir 
kontrastmarkeringen förskjuten i sidled efterhand som en steghöjd försvinner p g 
a markens lutning. Den ljusa, släta betongplattan som lagt nedanför trappan 
ligger i nivå med den mörka asfalten. För personer med synnedsättning innebär 
detta att nivåskillnaderna blir svårtolkade trots kontrastmarkeringen av 
stegframkanterna.  
 
På bilden syns också de skuggor som vid en kontrastmarkering med mörka linjer 
hade kunnat tolkas som kontrastmarkeringar och vilselett personer med 
synnedsättning.  
 
Kontinuiteten i förflyttningen för personer med synnedsättningar har här tappats 
bort, bild 4.21. Den mörka ytan nedanför trappan är cykelbana och den ljusa 
ytan längs till höger är gångbana med bänkar utplacerade med jämna 
mellanrum. Av säkerhetsskäl både för fotgängare och cyklister borde det varit 
omvänt - gångbana med bänkar intill trappan. Från husets hörn finns en ledyta, 
som leder fram mot trappan och en ledstång (vilken saknar ljushetskontrast mot 
omgivande ytor), bild 4.22. Detta innebär att fotgängare med nedsatt syn leds 
via trappan rakt ner på cykelbanan. Cyklisterna kan inte veta att personer med 
nedsatt syn kan komma att koras cykelbanan här. 
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Bild 4.21 Lund     Bild 4.22 Lund 
 
Ramper ska också kontrastmarkeras i ljushet i likhet med trappor. För varje 
ramp ska främre delen av övre vilplanet och nedre delen av rampen 
kontrastmarkeras i ljushet minst 0,4 enl NCS mot omgivande ytor, bild 4.23 - 
bild 4.24. Flera ledstänger saknas i de båda miljöerna. 
 

   
Bild 4.23 Lund                       Bild 4.24 Lund 
 
Ramper utförd av gallerdurk ska också kontrastmarkeras vid början och sluter 
av varje rampdel, bild 4.25, i likhet med ovan. För att få tydlig ljushetskontrast 
kan kontrastmarkeringen placeras på en remsa av hel metall, bild 4.26. 
 

  
Bild 4.25 Stockholm       Bild 4.26 Stockholm 
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Bild 4.27 visar en trappa där en ramp bryter diagonalt genom trappan. Man har 
därför varit tvungen att kontrastmarkera trappan som två trappor var för sig som 
"oregelbundna trappor med varierande höjd på sättstegen".  Men det saknas 
ljushetskontraster på nedre trappans övre stegframkanter. Det som är 
kontrastmarkerat är den framkant som finns där man stiger upp ett halvsteg när 
man befinner sig på den korsande rampen för att därefter går neråt i trappan. 
Rampernas början och slut har man missat att kontrastmarkera. 
 
Denna trappa accepterades inte som en trappa användbar för personer med 
synnedsättningar eller personer med rörelsenedsättningar när den byggdes. 
Därför finns dels en rak trappa längst bort till höger samt hiss nåbar via den grå 
dörren nere till vänster i fasaden, bild 4.28. Till dessa båda entréer leder 
konstgjorda ledytor som personer med synnedsättningar kan följa. Samtliga 
entréer leder in i samma entréutrymme i byggnaden. 
 

  
Bild 4.27  Helsingborg 
 

 
Bild 4.28  Helsingborg 
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Taktila markeringar framför trappor och ramper 

I Sverige finns inga krav eller rekommendationer om att taktila markeringar i 
form av kupolplattor ska läggas framför nedåtgående eller uppåtgående trappor 
eller ramper.  
Organisationer som företräder personer med synnedsättningar anser dock att 
detta bör göras. 
 
Skälet till att inga krav eller rekommendationer på taktila markeringar framför 
trappor och ramper finns beror på att inga studier gjorts i något land, där man 
studerat vad det kan innebära för snubbel- och fallrisk för andra gående när 
ojämna, upphöjda strukturer läggs framför nedåtgående trappor där fallhöjden 
och därmed skaderiskerna blir stora. 

 
De standardiserade strukturer, som förekommer i ISO-standarden, ska vara 
utformade på så sätt att man inte ska fastna med fötterna i dessa upphöjda 
ribbor eller kupoler.  
 
Personer, som är blinda och som ska börja orientera med den vita teknikkäppen, 
får först av allt lära sig att identifiera kanter med så låg höjd som 4-5 cm.  
 
Man ska inte kontrastmarkera taktilt t ex med kupolplattor framför en 
nedåtgående ramp eller på rampens nedre del, bild 4.29. Vid nerfart på 
ramperna uppstår stora problem för personer med rollator eller rullstol eftersom 
hjulen på hjälpmedlen fastnar i kupolplattorna, det bli tvärstopp och man välter. 
Detta är skälet till att det vid övergångsställen och ordnade gångpassager ska 
vara slät yta på de 90-100 cm som är avsedda för personer med 
rörelsenedsättningar. Även personer med gånghjälpmedel såsom kryckor och 
kryckkäppar får svårigheter eftersom käppen, som ska vara ens stöd för att hålla 
balansen, stödjer på vingligt underlag. 
 

 
Bild 4.29 Teneriffa 
 
Nedanför ramper måste markmaterialet på varje vilplan vara fast och hårdgjort  
- inte smågatsten som här - bild 4.30, med djupet minst 200 cm så att 
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framhjulen på en rullstol eller rollator inte fastnar och man välter framåt. Man får 
upp hastigheten vid nerfart på ramper och måste ha denna sträcka för att kunna 
stanna utan att välta. Personer som använder teknikkäpp får problem att 
orientera när man passerar en yta med smågatsten eftersom teknikkäppen 
fastnar i de täta fogarna, gången blir ryckig och man riskerar att tappa 
riktningen eftersom man inte har något att följa. 
 

 
Bild 4.30 Göteborg 
 

Ologiska kontrastmarkeringar och skuggor 

Ett nybyggt entréområde har terrasserats på så sätt att man först stiger upp ett 
halvsteg för att sedan gå nerför trappsteg med ojämna steghöjder. 
Kontrastmarkeringen man gjort är med prickar, vilka är alldeles för glest 
placerade för att de ska uppfattas av personer med synnedsättningar, bild 4.31. 
Dessutom är prickarna placerade alldeles för långt från framkanterna på 
planstegen. Detta avstånd får vara max 20 mm. Risken är annars att en person 
med synnedsättning parerar efter prickarnas framkant och slår hälen i främre 
delen av plansteget med följden att man faller framåt och skadar sig. 
  
Vidare är kontrastmarkeringarna gjorda på ett så ologiskt sätt att det hela blir 
direkt missvisande vilket leder till fara. Man har kontrastmarkerat nivåskillnaden 
med det låga steget upp medan man inte har kontrastmarkerat den översta 
stegframkanten när trappan börja gå neråt, bild 4.31 och bild 4.34. Inga 
nivåskillnader vid tvärkanter är markerade, bild 4.33 - bild 4.34.  
Stegframkanterna är kontrastmarkerade där sättstegen är ojämna i höjdled men 
inte nedanför efterföljande stegframkant, bild 4.32. 
 
Eftersom en del stegframkanter, som borde vara kontrastmarkerade, inte är det 
innebär det att skuggor - när solen är framme och beroende på vilken tid på 
dagen det är - markerar att något händer. Men vad händer? Skuggorna finns 
ibland parallellt med prickmarkeringarna och ibland parallellt med omarkerade 
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nivåskillnader. Och detta skiftar beroende på när på dagen det är!  Men 
skuggorna finns på fel ställen i förhållande till nivåskillnaderna, förvirringen blir 
total och miljön är därmed en allvarlig fara. 

Ledstänger saknas på flera ställen eftersom trappor, som är bredare än 2,5 
meter ska delas av med en eller flera ledstänger. 

Bild 4.31 Malmö    Bild 4.32 Malmö 

Bild 4.33 Malmö   Bild 4.34 Malmö 
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V. HINDER 

Anordningar som kan utgöra hinder 

För personer med synnedsättningar kan det förekomma hinder av många olika 
slag i miljön. I ALM 2 ställs krav på hur hinder ska undvikas och/eller markeras 
så att de kan upptäckas av personer med teknikkäpp och av personer med 
måttlig eller svår synnedsättning.  

I ALM 2 står bl a "Ur säkerhets- och framkomlighetssynpunkt är det viktigt med 
en miljö utan hinder. Det gäller särskilt för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga."  
Vidare står "gångytor ska särskiljas från möbleringszon med exempelvis 
avvikande markbeläggning."  
Lite längre fram i ALM 2 står: "Fasta hinder, t.ex. bänkar och stolpar, bör 
placeras i möbleringszoner, tydligt markeras visuellt och även utformas så att de 
kan upptäckas med teknikkäpp (vit käpp). 
Både tillfälliga och permanenta fasta objekt som kan utgöra hinder, t.ex. 
uteserveringar, bänkar, cykelställ, skyltar, stolpar och blommor, bör placeras i 
möbleringszoner på ett sådant sätt att de inte hindrar framkomligheten eller 
utgör en risk för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga." 

Personer med synnedsättningar behöver en ordnad miljö utan tillfälliga 
överraskningar för att kunna ta sig fram säkert. Något som ofta ställer till 
problem är felparkerade cyklar. Ofta beror detta problem på att det inte finns 
tillräckliga och/eller bra ordnade cykelparkeringar, som lockar cyklisterna att 
använda dem. En person med synrester ser inte de fritt parkerade cyklarna 
förrän man har kolliderat med dem. Personer som orienterar med teknikkäppen 
fastnar lätt med käppen i cykelhjulen. När man ska ta loss käppen kanske man 
tvingas vända sig åt olika håll och har sedan tappat bort sin gångriktning 
eftersom man inte kan se sin omgivning och orientera sig på det sättet. 

Cykelställ, som är inramade på något sätt - upphöjd kant, plantering, ledyta förbi 
cykelparkeringen mm - är bäst eftersom man som person med synnedsättning 
inte så lätt av misstag hamnar inom sådana inramade ytor, bild 5.1 till och med 
bild 5.3. 

Bild 5.1 Lund 
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Bild 5.2 Lund   Bild 5.3 Lund 
 
Ledytan för personer med teknikkäpp är avsedd att vara längs husväggen,  
bild 5.4. Gångbanan har en bredd av ca 2 meter ut från husfasaden. Utanför 
finns en möbleringszon som innehåller bl annat cykelställ. Eftersom det ibland 
finns fler som vill parkera sin cykel än vad det finns cykelställ till fortsätter man 
att parkera i möbleringszonen. Ibland händer att någon enstaka cykel ramlar 
omkull. Men för det mesta fungerar det. 
 

 
Bild 5.4 Lund 
 
Om cykelställ placeras för långt från målpunkterna eller är för få och det inte 
finns någon logisk plats att placera sin cykel kan det sluta så här. Man låser fast 
cyklarna vid planteringsskydden för träden - och hindrar räddningstjänsten att 
komma fram. Förbjud för cykelparkerings utfärdat - på varje träd,  
bild 5.5 - bild 5.6. 
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Bild 5.5 Halmstad          Bild 5.6 Halmstad 

 
En fungerande lösning kan vara att anordna möbleringszoner för att styra det 
som placeras på de gemensamma ytorna - bänkar, blomkrukor, cyklar, 
uteserveringar mm - så att de inte utgör hinder för passerande fotgängare 
såsom personer med syn- eller rörelsenedsättningar, personer med barnvagnar, 
med resväskor på hjul mm. Dessa zoner ska vara så tydliga att det inte 
uppfattas som acceptabelt att placera lösa föremål utanför dessa. Gångbanan 
intill möbleringszonerna har i samtliga exempel en bredd kring 2 meter ut från 
husfasaden. Även om cykelställen inte skulle finnas i tillräckligt antal ska det 
vara självklart att fortsätta placeringen av sin cykel i möbleringszonen, bild 5.7 
till och med bild 5.11. 
 

 
Bild 5.7 Lund 
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Bild 5.8 Lund 
 

  
Bild 5.9 Lund            Bild 5.10 Lund 
 

 
Bild 5.11 Lund 
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Enligt ALM 2 ska avgränsningar mot uteserveringar göras med fasta 
anordningar, som är möjliga att känna av med teknikkäppen. De ska även 
kontrastera i ljushet mot omgivande ytor. Inga utstickande ramper, som kan 
utgöra snubbelrisker, får förekomma. 
  
Vid planering av ledytor måste man ta hänsyn till hur man möblerar ytorna 
sommartid så att ledytorna då inte byggs in och försvinner i likhet med detta 
exempel där ledytan fortsätter in bland borden på serveringen, bild 5.12. På 
valytan, som på ett bra sätt är avsett att markera var en ingång till en butik 
finns, har man placerat reklam för caféet. 
 
Men om avgränsningen är tydlig kan den fungera som en ledyta såvida man på 
andra sidan uteserveringen hittar fram till fortsättningen av ledytan, som i detta 
fall är husväggen både före och efter serveringen, bild 5.13. 
 

  
Bild 5.12 Åtvidaberg              Bild 5.13 Stockholm 
 
Däremot är lösningen på bild 5.14 ändå inte en acceptabel även om både den 
taktila och visuella ledytan för personer med synnedsättningar fungerar eftersom 
de släta gångytorna försvinner för de som har rörelsenedsättningar och är 
beroende av slät gångyta. Här behöver ytterligare smågatsten ersättas med 
granithällar för att få en gångyta så bred - minst 90 cm - så att den fungerar 
även för personer med rörelsenedsättningar. 
 

  
  Bild 5.14 Göteborg 
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Som person som svår synnedsättning är det fungerande att passera förbi 
uteserveringen på bild 5.15 om man använder teknikkäpp eftersom man kan 
följa serveringens tydliga taktila avgränsning med pendelteknik så att man inte 
fastnar i smågatstenen. Men då det saknas tillräckliga ljushetskontraster på 
trottoarkanten är det däremot riskablare för personer med synrester att passera 
då den gångbara delen av trottoaren smalnar av och det är svårt att avgöra var 
trottoarkanten finns. Att däremot passera förbi denna uteserveringar med rullstol 
eller rollator är direkt farligt av flera skäl: för smal yta som lutar neråt i sidled 
mot trottoarkanten och dessutom i material som inte ger en jämn gångyta. 
Risken att köra ut över trottoarkanten är mycket stor. 
 

   
Bild 5.15 Lund 
 
Uteserveringarna, bild 5.16 till och med bild 5.18, är inte acceptabla eftersom 
man båda som person med synnedsättning och med rörelsenedsättning av olika 
skäl får stora svårigheter att passera dem. Det finns inga taktila eller visuella 
avgränsningar vilket innebär att personer som är blinda och orienterar med 
teknikkäpp trasslar in sig i möblerna. Personer med måttlig eller svår 
synnedsättning ser inte var möblerna finns och går på dem. Den resterande 
gångytan är inte tillräcklig för att tryggt passera på med rullande hjälpmedel 
eller med gånghjälpmedel. Serveringen, bild 5.16 - bild 5.17  har svällt med åren 
- kvällsbilden är tagen något år senare. 
 

  
Bild 5.16 Lund         Bild 5.17 Lund 
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Bild 5.18 Lund 
 
På en ganska bred, enkelriktad gata i en gammal miljö har man tagit en del av 
gatan i bruk för passage förbi uteserveringen, som placerats på den befintliga 
trottoaren, bild 5.19. Avgränsningarna är både taktilt och visuellt uppfattbara för 
personer med synnedsättningar. Anslutning till trottoarerna av passagen förbi 
uteserveringen är på båda sidor gjorda på ett användbart sätt. Ramp (dock 
något för brant) upp till uteserveringen finns från andra hållet. Denna ramp 
medför att hela restaurangen - med hjälp - blir tillgänglig för personer med 
rullstol eller rollator. 
 

 
Bild 5.19 Lund 
 
Senaste sommaren har man istället lagt uteserveringen direkt på trottoaren och 
avgränsat den visuellt och taktilt som tidigare på ett användbart sätt, bild 5.20. 
Anslutning till trottoarerna av passagen förbi uteserveringen är på båda sidor 
även nu gjorda på ett användbart sätt. Detta innebär att den har varit tillgänglig 
för personer med rörelsenedsättningar utan nivåskillnader. Det man då missat är 
möjligheten att komma in i själva restaurangen.  
 
Kanske kan lösningen till kommande somrar bli en variant där man både kan 
komma till uteserveringen och själva restaurangen via en ramp, som man kan 
klara av själv när man förflyttar sig med rullande hjälpmedel. 
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Bild 5.20 Lund 
 
Tidigare fanns uteserveringar längs husväggen avgränsade med avkännbara 
räcken, som fälldes ut på sommaren (vilka dock saknade ljushetskontrast). Men 
denna placering upplevdes som hindranden för fotgängarna, bild 5.21 - bild 5.22. 
Eftersom det finns en möbleringzon mellan gångytan och körbanan är 
uteserveringarna idag placerade där istället, bild 5.23. Ledytan är längs 
husväggen. 
 

  
Bild 5.21 Lund         Bild 5.22 Lund 
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Bild 5.23 Lund 
 
Dessa uteserveringar finns i en lång rad efter varandra i ett nybyggt område där 
man från början placerat ledytorna så att de inte blockeras av uteserveringar på 
sommaren, bild 5.24 - bild 5.25. Den konstgjorda ledytan utgör en del i ett 
kontinuerligt ledstråk som från att vara en naturlig ledyta längs en husvägg, bild 
5.26, fortsätter och passerar en garageinfart/utfart där det på ömse sidor finns 
varningsytor och pollare med riktningsgivare och kartillustration, bild 5.27.  
Om en personer med synnedsättningar i dagsläget vill finna ingångarna till 
respektive uteservering måste man en bit in på den taktila ledytan efter 
passagen av garageinfarten förflytta sig i sidled och istället följa den tydligt 
taktila och visuella avgränsningen mot uteserveringarna, bild 5.24 - bild 5.25. 
Det borde funnits valytor på ledytan i höjd med varje serverings ingång eftersom 
dessa vid tider på året när uteserveringarna inte finns där skulle leda till 
respektive café/restaurangs ingång. 
 

 
Bild 5.24 Malmö                  Bild 5.25 Malmö  
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Bild 5.26 Malmö              Bild 5.27 Malmö 
 
Uteserveringen, bild 5.28, har placerats över den konstgjorda, taktila ledytan - 
och även över den släta gångytan avsedd för personer med rörelsenedsättningar. 
Då det finns taktil och visuell avgränsning av serveringen skulle det kunna vara 
en användbar lösning för personer med synnedsättningar. Men uteserveringen 
har försetts med ramp med bra avfasning, vilket är bra för personer med 
rörelsenedsättningar. Men eftersom denna ramp är försedd med en trappa från 
motsatt håll, bild 5.29, och inte är tydligt avgränsad med räcke är det svårt för 
personer som är blinda att veta hur man orienterar vidare om man inte ska in på 
uteserveringen. Det saknas ledstänger på ena sidan av rampen och på båda 
sidor av denna trappa. Staketet som omgärdar uteserveringen behöver inkludera 
rampen för att avgränsningen ska vara tydlig. 
Men detta löser inte problemet med avsaknad av slät gångyta. Här finns stor 
plats bredvid serveringen. Man kan lägga serveringen så långt från fasaden att 
den inte blockerar den taktila ledytan och den släta gångytan och inhägna 
uteserveringen som nu men även inkludera rampen. 
  

 
Bild 5.28 Lund 
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Bild 5.29 Lund 
 
Ränndalar i längdriktningen på gångytor är svårupptäckta och 
svårbemästrade hinder både för personer med synnedsättningar och för personer 
med rörelsenedsättningar, bild 5.30 - bild 5.31. Så länge personer med måttlig 
eller svår synnedsättning och som inte orienterar med teknikkäpp befinner sig på 
gångytan riskerar de, när de tar ett steg åt sidan t ex vid möte med andra 
gångtrafikanter, att trampa på dessa ojämna ytor och falla. Eftersom dessa 
ränndalar inte är och inte heller kan fungera som ledytor ska de inte 
kontrastmarkeras i ljushet - men som hinder borde de vara kontrastmarkerade 
så att man upptäcker dem. Lösningen är att ta bort dem eftersom 
vattenavrinning på gångytor ska lösas med sidolutning på max 1:50.  
  

   
Bild 5.30 Göteborg            Bild 5.31 Göteborg 
 
Utåtgående fönster o dörrar som hindrar får inte förekomma längs en 
husvägg som är avsedd att fungera som ledyta, bild 5.32 - bild 5.33. Man måste 
förvissa sig om att det inte finns dörrar eller fönster som kan öppnas ut i eller stå 
öppna i ledytan. Några rader smågatsten intill husfasaden, vilket är vanligt, 
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fungerar inte som ledyta mot betongplattor eller asfalt. Teknikkäppen fastnar i 
smågatstenens fogar när man glider över dem med teknikkäppen och ger en 
ojämn gång. Då använder man hellre pendelteknik mot husfasaden och kommer 
på så vis närmare fasaden - med följden att man går in i öppna fönster eller 
dörrar. 
 

  
Bild 5.32  Lund               Bild 5.33 Lund 
 
Belysning på gångytor ska, enligt ALM 2, vara jämnt och belysningen får inte 
vara bländande, bild 5.34.  
 

 
Bild 5.34 Luleå 
 
Up-lights får aldrig placeras så att de befinner sig där man måste hålla blicken 
eftersom man då bländas och inte ser något alls, bild 5.35 - bild 5.36. Här 
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passerar man i båda exemplen rakt över lamporna om man använder avsedd 
naturlig ledyta. 
 

   
Bild 5.35 Malmö         Bild 5.36 Lund 
 
Störande moment i konstgjorda ledytor kan t ex vara brunnslock. Sådana får 
inte ligga i ledytan även om det kan förefalla vara negligerbart när det ligger 
placerat i en konstgjord, taktil ledyta. Eftersom den jämna sinusrörelsen över 
ledytan bryts - käppen fastnar i brunnslocket - stannar man upp och måste 
identifiera vad som störde gången. Var det en varningsyta, bild 5.37 
 
Bild 5.38 visar att ett brunnslock placerats där en slät valyta borde funnits för att 
ge möjlighet att finna platsen där kortläsaren för månadskortet till 
kollektivtrafiken står placerad. Dessutom ligger en vattenavrinningsränna/ako 
drain strax intill den taktila ledytan vilket förvirrar ytterligare. 
 

  
Bild 5.37 Borlänge                                      Bild 5.38 Lund 
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Sidolutande gångbanor vållar problem för många personer med rörelse- eller 
synnedsättning. Gångbanor får ha en sidolutning på max 1:50 enligt ALM 2. Att 
gångbanor behöver sidoluta beror på att vattenavrinningen ska fungera vilket 
klaras av med denna lutning. Brantare sidolutningar vållar problem. 
 
Synen fungerar som ett av hjälpmedlen för att vi ska kunna hålla balansen. För 
personer med svår synnedsättning eller personer som är blinda innebär 
synskadan i sig att man har balansproblem. Vid sidolutningar på gångbanor 
innebär detta att balansproblemen förvärras och risken ökar att man tappar 
balansen och faller. Att som syns på bild 5.39 - bild 5.40 ta upp nivåskillnaderna 
som sidolutning på trottoaren för att få entréer utan stegvis nivåskillnad är inte 
ett acceptabelt sätt att lösa otillgängligheten på. Personer med 
rörelsenedsättningar som förflyttar sig med rullstol, rollator eller går med käppar 
får även de nya hinder som är svåra att hantera med de sidolutande 
trottoarerna, bild 5.41. 
 

  
Bild 5.39 Norrköping         Bild 5.40 Göteborg 
 

 
Bild 5.41 
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Annat som kan utgöra hinder 

 
Gångfartsområden - Shared Space - är en senare företeelse i vår gatumiljö. 
Alla förväntas ha samspel med sina medtrafikanter genom ögonkontakt. Detta är 
ju uppenbart inte möjligt för personer med synnedsättningar. Dessa personer 
måste vara säkra på att trafikmiljön genom olika åtgärder är så planerad att de 
säkert och tryggt kan förflytta sig där utan denna ögonkontakt. Så är inte fallet 
med de flesta sådana miljöer som byggs idag och som betecknas som 
gångfartsgator/Shared Space. 
 
Även för personer med andra funktionsnedsättningar innebär det fara att 
förflytta sig på gångfartsområden såsom de byggs idag. Personer med 
rörelsenedsättningar kan inte flytta sig undan snabbt utan kan plötsligt behöva 
stanna upp för att lederna låser sig eller för att man behöver vila. Personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar behöver lång betänketid för att fatta beslutet 
om huruvida man ska gå vidare eller inte. Medtrafikanter kan då uppfatta dem 
som om man samspelat - vilket man alltså inte gjort - och köra precis när 
personen ifråga börjar gå.  
 
För att få göra gångfartsområden ska de enligt "VGU 2015:086, 2.3 Integration 
av gående och fordon (gångfartsområde)" utformas på följande sätt: 
"Väg där gående ska kunna använda hela vägen och fordonsförare ska väja för 
gående kan förklaras vara gågata eller gångfartsområde genom lokala 
trafikföreskrifter. För detta krävs att vägen eller området är 
- utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan 
- utformat så det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än 
gångfart 
Gångfartsområden ska utformas med hänsyn till barn, äldre och 
funktionshindrade med bl.a. tydliga gångytor där det inte förekommer 
fordonstrafik, släta gångytor för passage såväl längs som tvärs 
gångfartsområdet."   
 
Man kan t ex avgränsa de ytor där fordon inte får befinna sig med planteringar 
av olika sorter, avgränsningar med granitblock, som kan fungera som sittplatser, 
mm bild 5.42 - bild 5.43. Det innebär i praktiken att man fysiskt måste avgränsa 
de ytor där fordon får finnas. Man vet av erfarenhet att fordon annars både 
framförs och parkeras på de ytor man tänkt att de gående ska ha som fredade 
ytor, bild 5.46. 
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Bild 5.42 Värnamo 
 

 
Bild 5.43 Värnamo 
 
På gångfartsområdet, bild 5.44 - bild 5.45, finns inga "tydliga gångytor där det 
inte förekommer fordonstrafik, släta gångytor för passage såväl längs som tvärs 
gångfartsområdet."  På detta gångfartsområde körs fordonen med betydligt 
högre hastigheter än de 7 km/tim som avses med gångfart. Vilka bilar går att 
framföra med hastigheten 7 km/tim? 
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Bild 5.44 Västervik 
 

 
Bild 5.45 Västervik 
 
Enligt ett Tingsrättsutslag har en bilförare dömts för brott mot Trafikförordningen 
för att ha kört för fort på ett gångfartsområde. Enligt föraren själv körde hen i 
10-15 km/tim. Men även den hastigheten ansåg Tingsrätten var för hög på ett 
gångfartsområde. 
 
"..... tydliga gångytor där det inte förekommer fordonstrafik," - Det finna många 
exempel på att fordon både framförs och parkeras på ytor avsedda för 
fotgängarna om inte dessa ytor avskiljs med stadiga hinder, bild 5.46.  
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Bild 5.46 Åtvidaberg 
 
 
Vid drift och underhåll är det viktigt att man planerar detta så att åtgärder 
som vidtas inte hindrar personer med olika funktionsnedsättningar att ta sig fram 
i trafikmiljön. Hinder som uppstår måste överbryggas på ett användbart sätt så 
att man kan ta sig fram säkert på de alternativa sträckningar som planeras. 
 
Avgränsning vid gatuarbeten måste göras på ett säkert och tryggt sätt för att 
personer med synnedsättningar ska våga röra sig utomhus.  
 
Det måste vara stadiga räcken som inte välter om man stöter till dem. De ska gå 
att känna med den vita teknikkäppen vilket innebär att det måste finnas 
avbärare på 20-30 cm över marken och de ska vara möjliga att upptäcka även 
av personer med synnedsättning. Bild 5.47 visar ett bra exempel där det inte 
heller finns några utstickande "fötter" som man snubblar över. 
 

  
Bild 5.47 Lund 
 
Vinterväghållning måste göras på ett sådant sätt att naturliga och konstgjorda 
ledytor liksom varningsytor och valytor fungerar för ledning, varning och val 
även vintertid.  
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Snöröjning måste därför utföras så att de taktila ledytorna vintertid fungerar på 
samma sätt som vid barmarksförhållanden. Vid en naturlig ledyta kan t. ex en 
kontinuerlig snövall som läggs längs med samma sträckning ha samma funktion 
som t ex en gräskant vid barmark, bild 5.48 och bild 5.50. Ett räcke, som är 
möjligt att följa även vintertid är också en lösning, bild 5.49 om snöröjningen 
görs så att man kan komma åt att låta teknikkäppen följa mot räcke. Även i 
södra delarna av landet förekommer mycket snö under perioder även om det inte 
är så långvarigt som i norra Sverige. Eftersom temperaturen där ofta kan pendla 
kring 0 grader Celsius och det bildas mycket is måste halkbekämpning på 
gångbanor och på konstgjorda ledytor ske som komplement till snöröjning.  
 
Vid upphandlingen av vinterväghållning är det viktigt att ovanstående 
aspekter finns med. I vilken takt och vilka sträckningar som ska snöröjas först 
kan diskuteras med funktionshinderföreningar på orten. 
 

  
Bild 5.48 Lund             Bild 5.49 Enskede 
 

  
Bild 5.50  Kalix 
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Vid övergångsställe skall hela övergångsställets bredd vara snöröjd för att 
möjliggöra passage både för personer med synnedsättning och för personer med 
rörelsenedsättning, bild 5.51 
 

  
Bild 5.51 Lund 
 
Snöröjning av konstgjorda ledytor och varningsytor i gångytan måste göras med 
borste på fordonen dels för att strukturen skall framgå och dels för att strukturen 
inte skall förstöras/skrapas bort. Exempel finns från Anchorage i Alaska där man 
snöröjer på de taktila led- och varningsytorna med borste. Anchorage ligger på 
ungefär samma breddgrad som Kiruna och har minst lika mycket snö, bild 5.52. 
 

  
Bild 5.52 Anchorage Alaska 
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APPENDIX 

Orientering längs ett kontinuerligt ledstråk - exempel från 
Borlänge 

Hur utformas en ledyta från start- till målpunkt? 
  
Nedan följer en beskrivning av en gångsträcka i centrum av Borlänge kommun. 
Beskrivningen är utdrag från "Rapport 2013:094 Kontinuerliga ledstråk i 
Borlänge". Beskrivningen är detaljerad eftersom det är just detaljerna som är 
viktiga att belysa. Till texten finns foto för att underlätta förståelsen.  
 
Efter beskrivningen kommer en redogörelse för hur en person som är helt blind 
agerar för att klara av att identifiera olika målpunkter och orientera längs denna 
sträcka. 
 
"Stråket är ca 350 m långt och börjar ca 10 meter in på Stationsgatan vid 
hörnet av Borganäsvägen. Stråket börjar med naturlig ledyta i form av husvägg 
som övergår i konstgjord ledyta, sinusplattor, fram till valyta i form av slät yta. 
Där fortsätter stråket till vänster med konstgjord ledyta, sinusplattor, fram till 
cykelbana där det finns varningsytor, kupolplattor, på ömse sidor om 
cykelbanan. Sinusplattor leder därefter fram till, och igenom, klimatskyddet vid 
busshållplats på Stationsgatan. Stråket går därefter tillbaka till valytan där 
stråket fortsätter till vänster längs konstgjord ledyta, sinusplattor, som leder 
förbi pelare fram till varningsyta, kupolplattor före respektive efter korsande 
cykelbana.  
 

   
 
Stråket fortsätter med konstgjord ledyta, sinusplattor, som leder fram till valyta 
där det fortsätter till höger längs naturlig ledyta i form av husvägg. Stråk 1 
fortsätter sedan längs den naturliga ledytan, vägg, och passerar ett antal entréer 
till butiker. Där husfasaden slutar övergår ledytan, efter ett kort glapp, i en ny 
naturlig ledyta, låg mur som övergår i sinusplattor. 
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Därefter övergår stråket i den konstgjorda ledytan, sinusplattor, som leder fram 
till varningsyta, kupolplattor, där stråket svänger höger över Borganäsvägen 
längs den naturliga ledytan, kant. Stråket svänger därefter vänster längs den 
naturliga ledytan, buskage, som, efter en kortare sträcka, övergår i en ny 
konstgjord ledyta, sinusplattor, innan stråket fortsätter längs en ny naturlig 
ledyta, gräskant. Efter gräskanten uppstår ett glapp (7-8m) över en korsande 
gångväg. Därefter fortsätter stråket längs en naturlig ledyta, mur. 
 

   
 
Vid murens slut uppstår på nytt ett glapp i ledstråket över ytterligare en 
korsande infart, varefter stråket fortsätter med ny naturlig ledyta, gräs. Där 
gräsytan tar slut övergår sedan ledstråket i ny naturlig ledyta, staket och 
husfasader, som vid ett flertal tillfällen bryts av korsande infarter till fastigheter. 
Längs denna sträcka förekommer även utstickande trappor till fastigheter samt 
ett flertal trottoarpratare. 
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Vid husfasadernas slut fortsätter stråk 1 med ny naturlig ledyta, grusyta, som 
avbryts av en korsande gångväg som innebär ett större glapp som numera fyllts 
med konstgjord ledyta, sinusplattor. Innan stråket svänger 90 grader höger 
vidtar en naturlig ledyta, gräskant, att följa runt svängen. Denna naturliga ledyta 
fortsätter fram till betongplattor framför uppåtgående trappa där stråket slutar. 
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Nedan finns ytterligare ett utdrag ur "Rapport 2013:094 Kontinuerliga ledstråk i 
Borlänge" som visar hur en person som är helt blind agerar för att klara av att 
identifiera olika målpunkter och orientera längs den ovan beskrivna sträckan. 
 
"Testpersonen går parallellt med Stationsgatan utmed husfasaden med käppen i 
höger hand och använder glidteknik. Skillnaden mellan smågatsten och 
betongplattor används som ledyta, men fastnar med käppen i tvärgående rader 
av smågatsten. Blomlådor är placerade utmed väggen vilket gör att den naturliga 
ledytan är blockerad. Testpersonen går förbi valytan och vänder därför efter en 
stund 180 grader för att gå tillbaka men går utanför ledytan och går förbi valytan 
igen. Får hjälp att hitta valytan och ta ut riktning mot ledyta mot busshållplats. 
Följer inledningsvis ledytan men tappar riktningen och kommer snett och går in i 
väggen på väderskyddet. Söker ingången först åt fel håll innan testpersonen 
hittar entrén till väderskyddet. Hittar trottoarkanten genom att käppen slår i en 
buss som står uppställd vid hållplatsen. 
 
Testpersonen vänder och följer inledningsvis den konstgjorda ledytan in genom 
väderskyddet och finner ledytan på andra sidan. Identifierar inte varningsytan 
framför cykelbanan. Hamnar utanför ledytan och fortsätter att gå utan att ha 
kontakt med ledytan. Missar valytan men vänder så småningom vänster 90 
grader varvid testpersonen stöter i blomlådor. Då testpersonen försöker undvika 
dessa hittar testpersonen den konstgjorda ledytan och följer denna men går 
snett igen och hamnar bredvid varningsytan. Stannar upp och får hjälp att hitta 
varningsytan och ta ut riktning från denna. 
 
Testpersonen korsar Borganäsvägen och följer inledningsvis den konstgjorda 
ledytan men kommer återigen snett och tappar orienteringen och hittar inte 
valytan eller ledytan. Får hjälp och går då längs Borganäsvägen utan att följa 
den naturliga ledytan (vägg). Går till en början rakt men efter ett tag kommer 
testpersonen längre från väggen. Identifierar inte någon av de 
trottoarpratare/klädställningar och blomkrukor som är utsatta, inte heller några 
entréer till butiker längs gatan. Hittar dock mur och följer denna. Då muren viker 
90 grader fortsätter testpersonen inte följa denna utan går istället rakt fram och 
fortsätter diagonalt på en lång sträcka. 
Testpersonen missar därmed ledytan utmed muren och den därpå kommande 
valytan. Hittar så småningom den konstgjorda ledytan och följer denna mer eller 
mindre. Går lite snett och slår i en pollare med käppen. Identifierar varninsgytan 
för trottoarkant vid framkomsten till körbanan på Borganäsvägen. 
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Gör riktningsändring höger 90 grader och följer kant genom att dra käppen längs 
trottoarkanten över angöringsgata. Stannar till vid två tillfällen innan 
testpersonen kommer fram till cykelbanan. Tappar kanten och stannar upp igen. 
Får hjälp. Hittar trottoarkanten längs Borganäsvägen. Går inledningsvis på vägen 
men går sedan upp på trottoaren och följer kantstenen en bit genom att dra 
käppen längs trottoarkanten och går sedan över till att försöka följa kantstödet 
som täcks av buskaget på andra sidan trottoaren. Testpersonen får hela tiden 
väja för uthängande buskage. 
 

  
 
Missar den parallella konstgjorda ledytan (sinusplattor) utmed serveringsytan 
men lyckas följa den på slutet. Då den konstgjorda ledytan övergår i naturlig 
ledyta i form av gräs/asfalt följer testpersonen inte denna, ej heller 
trottoarkanten utan går irrande mitt på trottoaren. Missar därmed den 
anslutande gångvägen som testpersonen helt enkelt korsar utan att veta om det. 
 
Testpersonen följer den naturliga ledytan i form av mur med glidteknik. 
Identifierar murens slut genom att känna nivåskillnaden i markytan med 
fötterna. Passerar bilinfart och hittar gräskant (via löv). Fortsätter att gå mitt på 
trottoaren. Identifierar inte staket, inte heller elskåp och passerar även 
öppningen i staketet (grind) utan att identifiera den. Fortsätter sedan mitt på 
trottoaren. Råkar vid något tillfälle snudda vid gräset under staketet. Passerar 
utställd trottoarpratare och ingång med trappsteg utan att identifiera dem. 
 

 
 
Nuddar utsidan av en andra trottoarpratare. Fortsätter mitt på trottoaren och 
passerar bred infart utan att identifiera denna. Följer den naturliga ledytan 
(husvägg, gul), passerar trappa utan att identifiera denna. 
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Testpersonen identifierar glappet mellan två hus genom den naturliga ledytan 
asfalt/singel. Råkar slå i bockskylten med käppen men identifierar egentligen inte 
den. Fortsätter mitt på trottoaren och passerar trappa utan att identifiera denna 
och även infart, dvs. glapp i staket. Följer en kort stund den naturliga ledytan 
(husvägg) men passerar trappa utan att identifiera denna. Vid husväggens slut 
identifierar testpersonen naturlig ledyta i form av asfalt/singel och följer 
tveksamt denna och tappar den slutligen. Stannar upp. Får hjälp med att hitta 
den konstgjorda ledytan och följer den fram till att den övergår i naturlig ledyta 
(gräs/asfalt). Gör ingen riktningsändring åt höger. Får hjälp med detta och följer 
sedan den naturliga ledytan. Stannar upp och identifierar slutpunkten på första 
rutten – trappa - genom att känna på stegen med teknikkäppen."  
 
 

103 
 



Dimensionerande funktionell förmåga 

Nedanstående sammanställning av Dimensionerande funktionell förmåga för 
personer med funktionsnedsättningar används av Boverket bl a som underlag för 
den kunskap som Sakkunniga i tillgänglighet ska ha för att bli certifierade enligt 
BFS 2011:18, TIL 2, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av 
sakkunniga av tillgänglighet.  
 
Det är nödvändigt att denna kunskap ligger till grund för de avväganden man 
måste göra vid planering av utemiljön.  
 
Sammanställningen har gjorts av Mai Almén och Agneta Ståhl 2002 (dock ej 
texten om Autism).  
 
1. Rullstolsburen             har funktion i armar och händer och i del av bål 
  och/eller ben  

personer som använder manuell rullstol, klarar av att till stor del 
kompensera hastiga rörelser orsakade av plötsliga 
inbromsningar, skakningar m m, klarar till viss del små, stegvisa 
nivåskillnader, har svårigheter att hantera tunga dörrar  

 
2. Rullstolsburen            viss nedsatt funktion i armar och händer och i del av bål   
                   och/eller ben och har ofta balansproblem 

personer som oftast använder manuell rullstol, har svårigheter 
att luta sig i sidled och framåt utan att falla, har svårighet att 
sträcka sig för att nå saker, kan inte med kroppen kompensera 
hastiga rörelser orsakade av plötsliga inbromsningar, skakningar 
m m, har svårigheter att klara av sidolutningar, har stora 
svårigheter att hantera tunga dörrar, har ofta inte nypgrepp, 
klarar oftast inte ens små stegvisa nivåskillnader, kan ha 
smärtproblem  

 
3. Rullstolsburen            nedsatt funktion i armar och bål och ben och har 
                   påtagliga balansproblem 

personer som oftast använder elrullstol, har stora svårigheter 
att luta sig i sidled och framåt utan att falla, har små 
möjligheter att sträcka sig för att nå saker, kan inte med 
kroppen kompensera hastiga rörelser orsakade av plötsliga 
inbromsningar, skakningar m m, har svårigheter att klara av 
sidolutningar, har svårigheter att klara även små stegvisa 
nivåskillnader, kan inte hantera tunga dörrar, har ofta inte 
nypgrepp, kan ha smärtproblem  

 
4. Rörelsenedsättning     nedsatt funktion i ben och/eller höfter och/eller rygg, 
  har ofta balansproblem 

personer som oftast använder rollator, käpp eller kryckkäppar, 
har stora svårigheter att lyfta fötterna, har svårigheter att gå 
bakåt, har svårigheter att gå på ojämnt underlag, orkar endast 
gå kortare sträckor innan man behöver vila, har svårigheter att 
klara av sidolutningar såväl som flacka längslutningar, kan ha 
svårigheter att sträcka sig för att nå saker, har svårigheter att 
hantera tunga dörrar, klarar oftast inte ens små stegvisa 
nivåskillnader  
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5. Rörelsenedsättning     nedsatt funktion i armar och/eller hand, begränsad 
                     räckvidd, kortvuxen 

personer som har svårigheter att räcka eller nå saker, att hålla 
emot, att hantera tunga dörrar m m, kan ofta ha stor smärta, 
kan ofta inte bära kasse/väska  

 
6. Rörelsenedsättning     nedsatt ork och balansproblem  

personer som på grund av medicinska nedsättningar t ex hjärt- 
och lungnedsättningar, har stora svårigheter att gå längre 
sträckor, har svårigheter med snabba huvudrörelser  

 
7. Synnedsättning          kan orientera med del av synen, balansproblem 

personer som har stora svårigheter att överblicka omgivningen, 
har svårigheter att uppfatta nivåskillnader /förändringar 
vertikalt, har begränsat synfält i sidled eller framåt, har nedsatt 
synskärpa, har stora svårigheter att gå på ojämna underlag, är i 
behov av tydliga visuella ljushetskontraster, har stora problem 
med sidolutningar, använder ibland orienteringskäpp och är då 
hjälpta av taktila kontraster, har svårigheter att sortera viktig 
ljudinformation i bullrig miljö  
 

8.  Synnedsättning          kan orientera med hjälp av teknikkäpp (lång vit käpp)/ 
                   ledarhund, balansproblem 

personer som är blinda eller gravt synskadade, har inga 
möjligheter att överblicka omgivningen, har svårigheter att 
uppfatta nivåskillnader både horisontellt och vertikalt, har stora 
svårigheter att gå på ojämna underlag, har stora problem med 
sidolutningar, är i behov av tydliga taktila kontraster och/eller 
tydliga riktmärken (även för ledarhund), har svårigheter att 
sortera viktig ljudinformation i bullrig miljö  
 

9. Hörselnedsättning      gravt hörselskadad eller döv 
personer som har behov av hörapparat eller som är helt döva, 
har svårigheter att överblicka omgivningen, har stora 
svårigheter att uppfatta tal och ljud, är mycket distraherade av 
bakgrundsljud, har svårigheter att sortera eller uppfatta viktig 
ljudinformation, är i behov av tydlig visuell information och i 
förekommande fall teleslinga  

 
10. Kognitiv                   utvecklingsstörning  
funktionsnedsättning  personer som har medfödda nedsättningar av centrala 

funktioner som medför svårigheter att orientera sig svårigheter 
att förstå ologiska utformningar, svårigheter att hantera 
plötsliga förändringar/att göra snabba 
 bedömningar/kalkylerande, svårigheter att läsa skriven text, 
 kan ofta förstå bilder i form av piktogram, har  
 förflyttningssvårigheter på grund av komplexiteten i 
 trafikmiljön 
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11. Kognitiv   förvärvad hjärnskada 
funktionsnedsättning  personer som har begränsat bortfall av någon funktion som kan 

medföra att man har svårigheter att orientera sig och/eller 
svårigheter att förstå ologiska utformningar, svårigheter att 
hantera plötsliga förändringar, svårigheter att läsa skriven text, 
kan ofta förstå bilder i form av piktogram, har 
förflyttningssvårigheter på grund av komplexiteten i 
trafikmiljön, har vissa möjligheter att fylla i med äldre kunskap  

 
12. Kognitiv                  autism och autismliknande tillstånd (beskrivning enligt            
funktionsnedsättning      Riksföreningen Autism).  

Personer som har medfödda avvikelser i centrala funktioner 
vilket medför svårigheter att orientera sig, att överblicka 
omgivningen, svårigheter att hantera plötsliga och oförutsedda 
förändringar, svårigheter att sortera och uppfatta viktig 
ljudinformation, mycket distraherade av bakgrundsljud, 
svårigheter att uppfatta och tolka verbal information, i behov av 
tydlig visuell information i form av bild och skrift beroende på 
begåvningsnivå, har förflyttningssvårigheter p.g.a. svårigheter 
med nivåskillnader, ojämnt eller halt underlag, hissar, 
rulltrappor, svårt att bedöma när (automatiska) dörrar öppnas 
respektive stängs, svårt med miljöer med mycket lysrör och 
blinkande ljussignaler, svårt med miljöer med mycket människor 
p.g.a. rädsla för eller obehag av beröring, svårigheter p.g.a. 
komplexiteten i trafikmiljön.  

 
13. Allergi och allergiska reaktioner och nedsatt andningsförmåga 
     Överkänslighet          personer som får allergiska reaktioner då man blir utsatt för 
  dofter, rök, emissioner, avgaser, pollen, elektricitet, har 
  svårigheter att röra sig i utemiljöer på grund av doftande 
  och/eller vindpollinerande växter och/eller trafiktäta miljöer, 
  har ofta svårigheter att gå långa sträckor och/eller har 
  svårigheter att vara i tättbefolkade utrymmen på grund av att 
  man utsätts för inandning av allergener. 
 

106 
 



LAGAR, FÖRESKRIFTER, KRAV OCH ALLMÄNNA RÅD 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL: 

I PBL 2 kap 6 § ställs krav på att man vid övergripande planläggning av den fysiska 
miljön ska tillse att den även blir användbar för personer med olika 
funktionsnedsättningar. 
 
PBL 2 kap 6 § "Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till 
1....... 
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att 
använda området, och 
8........." 

 
I PBL 8 kap 9 § ställs krav på att tomtmark ska utformas så att personer med olika 
funktionsnedsättningar ska kunna använda tomten. 

 
"Tomter 
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Tomten ska ordnas så att 
1...... 
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma 
fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till 
terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 
6........." 

 
Vidare krävs enligt PBL 8 kap 12 § att allmän platsmark i skälig utsträckning 
ska kunna använda även av personer med olika funktionsnedsättningar. 
Föreskrifter finns som gäller för denna utformning. 
 
" 12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9–11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas 
också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock 
att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen 
eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna 
lag. 
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, 
om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att 
avhjälpa." 

 
BFS 2011:5, ALM 2: 

Föreskrifterna och allmänna råd till PBL 8 kap 12 § är BFS 2011:5, ALM 2 
(Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 
för andra anläggningar än byggnader). 
 

107 
 



 
I ALM 2, liksom i tidigare ALM 1, säger 7 §:   
"Gångytor skall utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. 
Gångytor skall vara jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor skall särskilda ledstråk 
finnas. 
     Allmänt råd:  
Exempel på gångytor kan vara gångvägar, gångbanor, ramper, trappor och 
kommunikationsytor på lekplatser. 
Exempel på öppna ytor kan vara torg och parkeringsplatser. 
Gångytor bör utformas utan nivåskillnader. 
.............. 
En gångyta bör 
a................... 
 ............ 
f vara väl åtskild från cykelbana och körbana 
g) särskiljas från möbleringszon med exempelvis avvikande markbeläggning. 
När släta gångytor kombineras med ojämna gångytor som har en annan 
beläggning bör den släta gångytan vara minst 0,90 meter bred och förses 
med mötesplatser och vändzoner för att fungera t.ex. för personer med 
rollator." 

 
ALM 2: "Kontraster och markeringar 
11 § Viktiga målpunkter, gångytor, trappor och ramper ska vara lätta att 
upptäcka. Trappor ska förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och 
personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden. 
         Allmänt råd 
................... 
En trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på 
trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en 
ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS. Markeringarna bör göras på ett 
konsekvent sätt inom området. 
 

 
Kontrastmarkering av trappa" 
 
BFS 2013:9, HIN 3   

(Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om 
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och 
på allmänna platser;) 
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13 § Hinder i form av bristande kontrastmarkering och 
varningsmarkering ska avhjälpas.  

 
Allmänt råd  
Viktiga målpunkter, t.ex. busshållplatser, perronger, övergångsställen och upphöjda 
gångpassager över gator, entréer m.m. bör kontrastmarkeras så att, personer med 
nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare ska kunna upptäcka dem. Logiska ledstråk 
kan anordnas till och mellan målpunkterna. Naturliga ledytor som gräskanter, murar, 
staket, kanter och fasader kan kompletteras med konstgjorda ledytor till 
sammanhängande ledstråk. Kontrastmarkering kan exempelvis anordnas genom att 
material som avviker taktilt och i ljushet fälls in i markbeläggningen, t.ex. tydligt 
kännbara plattor i asfaltyta.  
 
Markbeläggningen bör utformas så att den inte medför snubbelrisk. En 
ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS ökar avsevärt möjligheten för personer 
med nedsatt syn att uppfatta markeringen.  
    Trappor bör förses med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt syn kan 
uppfatta nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget 
och framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp ges en 
ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (Se bild 2). Markeringarna bör göras på ett 
konsekvent sätt inom området.  
   Stolpar i gångbanor, fallkanter och andra detaljer bör kontrastmarkeras för att 
underlätta för personer med nedsatt syn och personer med nedsatt kognitiv förmåga 
att urskilja detaljer. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS ökar avsevärt 
möjligheten för personer med nedsatt syn att upp-fatta markeringen.  
   Utstickande byggnadsdelar, exempelvis trappor, skyltar och balkonger, lägre än 
2,20 m över mark bör byggas in eller utmärkas särskilt, så att de inte utgör risk för 
personer med nedsatt syn.  
   Fasta hinder i gångytor bör, om det inte är möjligt att flytta dem bort från 
gångytan, tydligt markeras visuellt och utformas så att de kan upptäckas med 
teknikkäpp.  
   Oskyddade glasytor bör markeras. Markeringarna bör avvika mot bakgrunden och 
placeras i ögonhöjd för både stående och sittande personer. (BFS 2013:9).  

 
14 § Hinder i form av brist på och bristande utformning av orienterande 
skyltning ska avhjälpas.  

Med skyltar avses i denna paragraf inte vägmärken eller andra anordningar enligt 
vägmärkesförordningen (2007:90). Skyltar ska utformas och placeras så att de inte 
kan förväxlas med vägmärken och andra anordningar (se vidare 8 kap. 4 § 
vägmärkesförordningen). (BFS 2013:9).  
Allmänt råd  
Skyltar som behövs för att man ska kunna orientera sig bör finnas. Skyltar bör vara 
lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd för 
att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med 
nedsatt syn. De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och så att man 
kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan 
bör inte ge upphov till reflexer. Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i 
antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad 
information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler. Elektronisk skyltning 
bör anpassas så att personer med nedsatt orienteringsförmåga kan uppfatta och 
förstå den.  
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Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för att bl.a. personer med nedsatt 
syn eller hörsel och personer med nedsatt kognitiv förmåga ska kunna orientera sig. 
(BFS 2013:9).  

 
 
 
 
15 § Hinder i form av bristande eller bländande belysning ska avhjälpas.  

Allmänt råd  
Fast belysning som är bländande bör åtgärdas, exempelvis genom att ljus-källan 
avskärmas. Belysningen kan vara avgörande för om personer med nedsatt syn kan 
orientera sig. Personer med nedsatt syn behöver rätt utformat ljus för att kunna se 
och läsa, och personer med nedsatt hörsel eller som är döva för att kunna läsa 
teckenspråk och läsa på läppar.  
Belysningen på gångytor och vid viktiga målpunkter bör anpassas så att den är jämn 
och anordnad så att även personer med nedsatt syn kan uppfatta hur underlaget ser 
ut, och så att hörselskadade eller döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. 
(BFS 2013:9)." 

 
Hur gäller föreskrifter och allmänna råd? 
 
"Hur styrande är reglerna?" ur "Enklare utan hinder, Boverket 2005": 
Samma förhållande gäller för samtliga föreskrifter och Allmänna råd i 
BBR och ALM 2. 
 
Föreskrift 
"Föreskrifter är beteckningen för regler som bestämmer enskildas och myndigheters 
handlande. Kännetecknande för en föreskrift är att den är bindande och generellt 
gällande (Ds 1998:43, Myndigheternas föreskrifter, Handbok i författningsskrivning, 
sidan 23)." 

 
Allmänt råd 
"Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av en författning 
(lagar, förordningar och föreskrifter) och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst 
hänseende. Till kategorin allmänna råd hör regler som rekommenderar hur en person 
lämpligen kan förfara i vissa situationer men där det ändå står den enskilde fritt att välja 
en annan väg för att nå det önskade resultatet. Som ett allmänt råd räknas också sådana 
regler som ska främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som ska bidra 
till utveckling av praxis i en viss riktning, men som inte formellt binder den som råden är 
riktade till (Ds 1998:43, Myndigheternas föreskrifter, Handbok i författningsskrivning, 
sidan 25). 
Väljer man andra lösningar eller metoder än vad som anges i de allmänna råden i HIN 
ska dessa alltså alltid uppfylla föreskrifterna. Detta innebär i princip att den valda 
utformningen behöver ha samma nivå på tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som den utformning som finns i det 
allmänna rådet." 
 
Samma förhållande gäller för föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler och för 
allmän platsmark. 
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Hur styrande är VGU 2015? 

I VGU 2015 står följande:  
"Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit 
fram nya regler för Vägars och Gators utformning (VGU) version 2. Arbetet bygger 
på hittillsvarande VGU, som också var det dokument som tagits fram gemensamt av 
SKL och dåvarande Vägverket. De nya reglerna är obligatoriska att användas inom 
Trafikverket. För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. De 
nya reglerna är anpassade till en ny regelverksstruktur, med följande nivåindelade 
dokumenttyper: 

• Myndighetsföreskrift, författningar som gäller för alla väghållare.

• Övergripande krav, krav på samhällsnytta, systemstandard och
livscykelkostnader, oftast ställda på en funktionell nivå. Trafikverket 
ställer alltid dessa krav på de egna anläggningarna. 

• Krav, denna dokumenttyp innehåller krav som åberopas i kontrakt, och
används för
upphandling av planering, projektering, byggande, underhåll och drift.

• Råd, denna dokumenttyp innehåller råd om hur krav tolkas och tillämpas.

De nya reglerna innebär att man på ett tydligare sätt beskriver den färdiga väg- eller 
gatuanläggningens egenskaper. Det betyder att Krav-, och Rådsdokumenten kan 
användas som underlag för upphandling av projekteringsuppdrag och 
totalentreprenader, och åberopas i kontrakt för dessa." 

Trafikverkets publikation 2015:086 
"KRAV FÖR Vägars och gators utformning" 

"2.2 Separering av gång- och cykeltrafik 
2.2.1 Inledning 
Konfliktpunkter ska alltid utformas så att ett bra ”samspel” uppnås mellan gående, 
cyklande och bilförare. Särskild hänsyn ska då tas till personer med 
synnedsättningar/blindhet, kognitiva funktionsnedsättningar och barn. 
Utformningskraven förutsätter att moped klass II framförs på banor avsedda för 
cykeltrafik och att moped klass I och MC framförs på banor avsedda för biltrafik. 
Vid val av separationsform ska hänsyn tas till gaturummets nuvarande och planerade 
karaktär." 

"2.3 Integration av gående och fordon (gångfartsområde) 
Om vägen eller gatan inte delas upp i olika banor blandas alla trafikanter på samma yta 
och generella trafikregler om fordons och gåendes placering och förhållande sinsemellan 
då t.ex. färdriktningarna korsas gäller. 
Väg där gående ska kunna använda hela vägen och fordonsförare ska väja för gående 
kan förklaras vara gågata eller gångfartsområde genom lokala trafikföreskrifter. För detta 
krävs att vägen eller området är 
- utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan 
- utformat så det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än   
  gångfart 
Gångfartsområden ska utformas med hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade med 
bl.a. tydliga gångytor där det inte förekommer fordonstrafik, släta gångytor för passage 
såväl längs som tvärs gångfartsområdet." 
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För att få en rationell snöröjning ska bl.a. följande önskemål tillgodoses: 
• I utformningen av gaturummet ska utredas och anges var snön ska magasineras och
vilka ytor som krävs för detta. 
• GC-banor ska ges en minimibredd, bärighet och utformning som medger maskinell
snöröjning.

2.11.2 Hinder på gångbanan 
Belysningsstolpar och liknande ska placeras i möbleringszonen, nära körbanekant eller 
utanför gångbanans gräns mot kvartersmark, grönyta eller liknande. I innerstadsmiljö 
där gångbanan ofta gränsar mot fasad ska stolpen placeras, om annan placering är 
omöjlig, så nära fasaden som möjligt eller på fasaden. Detta gäller inte stolpe vid 
övergångsställe, busshållplats eller taxistation. Dessa ska placeras nära körbanekant. 

2.11.3 Bänkar 
Längs vägar/banor med cykeltrafik ska bänkar placeras minst 2,0 m från bankanten. 
Sittplatser ska placeras vid sidan av gångytan. 

2.11.6 Cykelgrindar 
En cykelgrind ska utformas så att den både ger god hastighetsdämpning och 
upplevs som bekväm, se Figur 2.11-1. Cykelgrinden ska vara så utformad att 
man efter passage är vänd så att man ser ankommande trafik i den närmaste 
körbanan. Grinden ska märkas ut med reflexer (och belysas?). 

Figur 2.11-1 Minimimått för cykelgrind med hänsyn till rullstolar. Obs. 
Cykelgrinden kräver en bredd på minst 3,5 m varför breddökning av cykelvägen 
kan behövas vid grinden 

2.11.8 Ränndalar 
Om ränndalar behöver anläggas ska de utformas så att passage med rullstol och rullator 
underlättas. 

2.11.11 Ledstråk för synskadade 
Ledstråk för personer med synnedsättning/blindhet ska uppfylla tre syften: ledning, 
varning och val. 
Ledytorna ska vara lätta att identifiera och följa. Ledstråken ska vara logiska och 
konsekventa och säkra gångytor dvs de ska bara finnas där det inte finns fordonstrafik. I 
första hand ska ledstråket åstadkommas av naturliga ledytor som t.ex. väggar, staket, 
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trottoarkanter eller gräskanter och kompletteras med konstgjorda ledytor där det uppstår 
glapp i ledningen t.ex. vid indragna fasader, korsande gångvägar eller vid andra öppna 
ytor. 
Utmed ledstråket bör alla hinder undanröjas. 
Ledytan och varningsytan ska kontrastera mot omgivningen både visuellt och taktilt. 
Ljushetskontrasten ska uppgå till minst 0,40 enligt NCS (Natural Color system) 

2.11.11.1 Konstgjorda ledytor 
Konstgjorda ledytor ska ha en ytstruktur som består av parallella ribbor eller sinuskurvor 
enligt Figur 2.11-2 och Figur 2.11-3. Höjden på strukturen i ledytan ska vara 4-5 mm, 
utomhus helst 5 mm. 
De konstgjorda ledytorna ska placeras så att ribborna/sinuskurvorna ligger i 
gångriktningen. 
Konstgjorda ledytor ska vara 60 – 70 cm breda. 

Figur 2.11-2 Ledyta med ribbstruktur (ISO 23599:2012) 

1 Huvudsaklig färdriktning 
2 Avstånd mellan ribbornas toppar i längsled för vattenavrinning 
b1 Ribbans bredd i toppen 
b2 Ribbans bredd i botten 
s c/c avstånd mellan ribborna 
h ribbans höjd 
l1 ribbans längd i toppen 
l2 ribbans längd i botten 
b3 effektiv bredd 
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Figur 2.11-3 Ledyta med sinusstruktur (ISO 23599:2012) 

1 Huvudsaklig färdriktning 
r Avstånd mellan kanten av mönstret och närmaste sinuskurvas topp (0,5 x s) 
s c/c avstånd mellan sinuskurvornas toppar 
h sinusformade ribbans höjd 
l sinusformade ribbans längd i toppen 
a 40 - 52 mm 
b 4 – 5 mm 
c ≥ 270 mm 
c/c-avståndet mellan topparna på sinuskurvorna ska vara 40 mm - 52 mm. I längsled 
ska den 
sinusformade strukturen vara minst 270 mm och avståndet i längsled mellan 
sinuskurvornas topp 10- 
30 mm med hänsyn till vattenavrinning 
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Tabell 2.11-1 Mått på ribbstrukturen. Avstånd i längsled mellan ribbornas 
toppar 10-30 mm med hänsyn till vattenavrinning 



Varningsytor ska ha skurna kupoler enligt Figur 2.11-4. Höjden på strukturen i 
varningsytan ska vara 4-5 mm, utomhus helst 5 mm. 

Figur 2.11-4 Varningsytor med skurna kupoler som ligger parallellt. Kupolerna 
kan även ligga diagonalt i 450med den huvudsakliga färdriktningen (ISO 
23599:2012) 

1 Huvudsaklig färdriktning 
s c/c avstånd mellan kupoler eller koner 
d1 Toppdiameter på den skurna kupolen eller konen 
d2 Bottendiameter på den skurna kupolen eller konen 
h höjden på den skurna kupolen eller konen 
b effektiv bredd 
p effektivt djup 

115 

2.11.11.2 Varningsytor 



Tabell 2.11-2 Toppdiameter och motsvarande avstånd mellan skurna kupoler 
eller koner 

Avståndet avser det kortaste avståndet mellan två avkortade angränsande kupoler eller 
koner som kan vara parallella eller diagonalt i 45° med färdriktningen. Avståndet ska 
vara inom de angivna områdena i förhållande till den övre diametern i tabellen. 

2.11.11.3 Valytor 
Valytan ska vara slät, med raka kanter (utan kännbara fogar). Valytan ska kontrastera i 
ljushet mot ledytan. Ljushetskontrasten ska uppgå till minst 0,40 enligt NCS (Natural 
Color system). Valytor ska ange val eller riktningsändring. Valytan är kvadratisk med 
sida 90 – 105 cm. Från valytan utgår riktningsgivande ledytor. 

2.11.11.4 Omgivande ytor 
Konstgjorda ledytor och varningsytor ska alltid omges av släta ytor med en bredd på 
minst 60 cm på ömse sidor och vara utan kännbara fogar. 

2.11.12 Trappor och ramper 
Längre trappor och ramper ska avdelas med vilplan. 

2.11.12.1 Vilplan 
Vilplan i trappor och ramper ska utformas med max 2 % längslutning. 
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2.11-5 Exempel på ledstångsutformning 

Räcke och ledstång ska förses med en markföljare 0,1-0,3 m över mark då risk annars 
finns att synskadade kan gå in i räcket, eller inte känna kanten. 

2.12.1 Vegetation 
Vid val av arter ska allergikers besvär av vissa arter beaktas. 

2.13.4.2 Platågupp 
Om platågupp anläggs som hastighetssäkrande åtgärd för gångpassage och 
övergångsställen så ska tydliga avgränsningar, t ex mindre nivåskillnad, finnas mellan 
gångbana och körbana. 

4.1.3.3 Hastighetsdämpning 
En cirkulationsplats ska utformas så att fordonshastigheterna inte överskrider: 
• 50 km/h vid 60-80 miljö och liten gång- och cykeltrafik.
• 30 km/h vid 30-40 miljö och/eller stor gång- och cykeltrafik.

4.2 Gång- och cykelkorsningar 
4.2.1 Allmänt
I gång- och cykelkorsningar behövs tydliga gränser mot de banor som ska korsas. Det 
ska vara tydligt vilka ytor som är avsedda för cyklister och gående. Gångytor behöver 
vara väl åtskilda från cykelbana och körbana och avgränsningen mellan ytorna ska vara 
tydlig för alla trafikanter. Utformningen ska vara lätt att förstå för alla inklusive barn, 
äldre och personer med funktionsnedsättningar. 
För att underlätta orienteringen för blinda och personer med nedsatt syn behövs en 
tydligt kännbar och synlig gräns mellan gångyta och körbana och cykelbana. För 
personer med rörelsenedsättning ska det finnas en del utan hindrande nivåskillnad. 
Vid övergångsställe och annan ordnad gångpassage ska: 
• Tydlig gräns mellan gångbana (säker yta för gående) och körbana eller cykelbana som
förstås och uppfattas av seende, synsvaga och blinda (syn- och kännbar). 
• Kantsten som är 4-6 cm hög.
• Utjämning till 0-nivå som är 90-100 cm bred
Undantag från ovan kan godtas för gångpassager i landsbygdsmiljö, dock endast efter 
väghållarens godkännande. 
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För att en planskild korsning för gång- och cykeltrafik ska nyttjas måste den vara rätt 
lokaliserad och utformad samt bekvämare för gående och cyklister att använda än att 
korsa gatan i plan. Dessutom bör särskild omsorg ägnas åt utformningen av tunneln/bron 
jämte anslutande gång- och cykelvägar med avseende på gåendes och cyklisters 
trygghet samt anläggningens gestaltning. 
Belysning i gång- och cykeltunnlar ska vara så utformad och ha sådan ljusstyrka att 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa. 

4.2.4.2.2 Övergångsställe 
Övergångsställe som är obevakat ska inte finnas på vägar där högsta tillåtna hastighet är 
högre än 60 km/h. På övergångsstället ska fordonshastigheten vara högst 30 km/h. 
I primärgata placeras övergångsställe med hänsyn till dimensionerande trafiksituation 
(DTS) för korsningen. 
Övergångställe över körbana med cykelfält eller intilliggande cykelbana ska även omfatta 
cykelfältet/cykelbanan.

4.4.2 Gång- och cykelfållor 
4.4.2.1 Generella krav 
Gång- och cykelfållor ska ha halkfri beläggning. Markbeläggningen får inte vara hal, 
varken i vått eller torrt tillstånd. 
Gångytor ska utformas så att de inte medför uppenbar snubbelrisk. I gång- och 
cykelfållor där gångytorna är så ojämna att de är svårframkomliga för exempelvis 
rullstols- och rollatoranvändare ska minst 90 cm breda yta med jämn markbeläggning 
utformas. 
Gång- och cykelfållor ska utformas så att de kan passeras av rullstolsburna personer och 
cyklister utan att dessa riskerar att fastna eller tappa balansen. 
Vid gång- och cykelfållor får det inte finnas några fasta föremål (utöver nödvändig 
teknisk och/eller säkerhetshöjande utrustning) som kan förvärra konsekvenserna vid en 
olycka. Gång- och cykelfållor ska vara fria från hinder. Fasta föremål, som måste finnas i 
plankorsningars omedelbara närhet, ska placeras så att de inte skymmer sikten. 
Det ska vara tydlig ledning för personer med synnedsättning till och från gång- och 
cykelfållan. 

4.4.2.2 Plan 
Typ av gång- och cykelfålla ska väljas utifrån utformningen av spårområdets 
omgivningar. 
Gång- och cykelfållor ska vara 1,8 - 2,0 meter breda samt ha vändzoner med jämna 
mellanrum. En vändzon ska utformas som en cirkel med en diameter på minst 2,0 meter 
med tanke på personer med större utomhusrullstolar, se Figur 4.4-9. 

4.4.2.3 Längdprofil 
En gångfållas längdprofil genom en plankorsning och mellan stopplinjerna ska vara 
rätlinjig utan håligheter och krön, jämn, fast, halkfri och fri från hinder. 
Springor och håligheter får inte vara bredare än 1 cm för att inte cykelhjul, rullstolshjul, 
kryckor, klackar etc. ska fastna. Undantaget är flänsränna för järnvägshjul. 
Längdprofiler ska utformas så att regnvatten och smältvatten leds bort från 
korsningsområdet. Det får inte finnas ojämnheter i längdprofilen, så att exempelvis en 
snöplog kan skada spårkonstruktionen. 
På grund av risken för att rullstolsburna kan välta ska lutningar inte vara större än 1:20 
(5 %)  
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Lutningar vid stoppytor får inte vara brantare än 1:50 (2 %) på grund av att det annars 
kan vara svårt för rullstolsburna att stå till, se Figur 4.4-9. 

4.4.2.4 Tvärprofil 
Tvärlutningar får inte vara större än vad som krävs för erforderlig vattenavrinning samt 
får inte överstiga 1:50 (2 %) för att inte utgöra fara för personer med dålig balans, för 
att personer med synnedsättningar inte ska tappa orienteringen samt för att personer i 
rullstol eller med rollator ska kunna ta sig fram. 

4.4.2.5 Fritt utrymme 
Gång- och cykelfållors placering i spårområdet får inte inkräkta på det utrymme som 
krävs för ett säkert och fullständigt utnyttjande av spårområdet. Hinderfria utrymmen 
mellan gång- och cykelfållor och järnväg ska utformas enligt BVF 586.20, se Figur 4.4-
9. Det fria utrymmet ska vara minst 3,9 m.

Figur 4.4-9 Plan 

4.4.2.6 Varningsyta 
Viktiga målpunkter i gång- och cykelfållor ska vara lätta att upptäcka. 
Gång- och cykelfållor ska börja och sluta med varningsytor. 
Varningsytor ska vara lika bred som gångfållan och minst 1,0 m djup. 
En varningsyta varnar för olika typer av faror och ska utgöras av kupolytor, 
se Figur 4.4-10. 
Kupolytorna får inte utgöra någon snubbelrisk. 
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Figur 4.4-10 Kupolplatta  FEL! OBS! Det ska vara kupolplattor med skurna 
kupoler - bilden till höger! 

I anslutning till spårområde ska stopplinje vara utförd. 

4.4.2.7 Räcken, stängsel och grind 
Räckenas höjd över marken ska vara minst 0,9 meter. Räckena ska vara försedda med 
en markföljare och en ledstång. En markföljare kan följas med teknikkäppar och ska 
placeras 0,1 - 0,3 meter över markytan. En ledstång kan användas av barn och 
kortväxta och ska placeras cirka 0,7 meter över marken. 
Gång- och cykelfållor ska alltid kompletteras med stängsel av lämplig längd och höjd för 
att hindra smitvägar vid sidan av gångfållan. 

4.4.2.8 Belysning och kontraster 
Belysning av gång- och cykelfållor ska vara jämnt fördelad och anordnad så att personer 
med synnedsättningar och personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta hur 
underlaget ser ut och så att personer med hörselnedsättningar kan uppfatta teckenspråk 
och läsa på läppar. 
Belysning i gång- och cykelfållor ska följa samma regler som för övergångsställen. 
En ljushetskontrast på minst 0,40 på NCS-skalan mellan kontrastmarkeringarna och den 
omgivande beläggningen ska uppnås för att öka möjligheten att uppfatta markeringarna. 
Ljushetskontrasten mellan kontrastmarkeringarna och omgivande beläggning ska 
säkerställas över tiden. 
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Trafikverkets publikation 2015:087 
"RÅD FÖR Vägars och gators utformning" 

2.2.3 Separering av gående från cyklar 
Separering av gående från cyklar kan exempelvis ske genom att gång- och cykelytorna 
skiljs åt genom vägmarkering med heldragen linje, kantstöd eller åtskilda banor = 
skiljeremsa. 
Åtskillnaden behöver vara både väl synlig (ljushetskontrast) och kännbar (med 
teknikkäpp). 

2.3 Integration av gående och fordon (gångfartsområde) 
Gångfartsområden bör ligga centralt i förhållande till aktiviteter som alstrar trafik av olika 
slag – gående, cyklister, bilar. Ett väl fungerande gångfartsområde förutsätter också att 
det finns tillräckligt stora mängder av olika trafikslag för att hastigheterna ska bli låga 
och samspelet mellan olika trafikantgrupper ska fungera. Ett överordnat huvudnät för 
bilar bör finnas i närheten av gångfartsområdet. 

2.4.6.2 Gång- och cykelbana 
Gångytan bör vara väl åtskild från cykelbanan och 2,0 m bred eller minst 1,8 m bred och 
ha vändzoner med jämna mellanrum. 
Gång- och cykelbanan kan följa en intilliggande väg eller vara friliggande med egen 
linjeföring. 
En dubbelriktad friliggande gång- och cykelväg med måttliga flöden bör ha en 2,0 m bred 
gångbana och en 2,3 m bred cykelbana (lågt flöde och inga sidohinder). 
Skiljeremsa bör gräsbesås, vid smal skiljeremsa kan betongplattor eller marksten 
användas. 
Skiljeremsor av grus bör undvikas 
Vid VR ≤ 80 km/h och med vägbelysning kan gång- och cykelvägen i vissa fall, 
exempelvis inom tätort eller vid passage genom bebyggelse eller ett mindre samhälle, 
utformas som en gång- och cykelbana separerad med så kallat GCM stöd, kantsten eller 
med ett 1,1 m högt räcke. Vid VR ≤ 60 kan separering ske med eftergivligt räcke* eller 
eftergivligt stängsel*. * Ska uppfylla krav för placering inom vägens säkerhetszon. 
Vid kantstöd bör finnas kontrasthöjande skiljeremsa 20-30 cm närmast kantstenen på 
GC-banan utfört i annat material eller med vägmarkering. 

2.11 Utrustning för gång- och cykeltrafik 
2.11.1 Möblering av gaturummet
Se även ALM, Boverket. 
Möblering av gaturummet bör ske i möbleringszoner tydligt avskilda från gångbana och 
cykelbana, se Figur 2.11-1. 

Figur 2.11-1 Möbleringszon, gång- och cykelyta 
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2.11.2 Hinder på gångbanan 
I de fall då gångbanebredden inte medger en fri gångzon med minst 2,5 m bredd kan 
stolpplacering vid fasad väljas. Om trädallé finns bör stolparna placeras i trädlinjen. 
Kontroll bör då ske av att trädkronorna inte skymmer bort ljuset. 

2.11.3 Bänkar 
Intill bänken bör finnas en hårdgjord yta, minst 1 m bred, för rullstol, barnvagn eller 
motsvarande. 

2.11.4 Uteserveringar 
Serveringar bör omgärdas av fast avgränsning med en höjd av cirka 0,9 m. Nära marken 
bör en fast planka eller liknande finnas runt serveringen så att synskadade med käpp kan 
upptäcka hindret i tid. 

2.11.6 Cykelgrindar 
Cykelgrind anläggs vid korsningar där siktförhållandena är sådana att cyklisterna måste 
stanna för en säker passage. På viktiga cykelstråk bör om möjligt siktförhållandena vara 
sådana att cykelgrind kan undvikas. 
Cykelgrinden bör vara 0,9 m hög över markytan och försedd med en markföljare 0,1-0,3 
m över mark då risk annars finns att synskadade kan gå in i cykelgrinden. Banan bör luta 
så lite som möjligt vid fållan. För att undvika olyckor är det viktigt att fållan är väl synlig 
och att god belysning finns. Fållan bör vara öppningsbar för snöröjnings- och andra 
underhållsfordon. 
Åtgärder i form av stängsel eller motsvarande krävs ofta för att förhindra smitväg vid 
sidan av fållan. 

2.11.7 Brunnar 
Brunnar bör inte placeras i gångbanor, cykelbanor eller cykelfält. Rännstensbrunnar i 
körbana bör inte placeras i övergångsställe eller cykelöverfart. Hänsyn bör också tas till 
att MC kan ha låg friktion på blöta brunnslock.  
Brunnsbetäckningar i GC-bana bör inte ha större springor än 0,01 m för att inte 
cykelhjul, rullstolshjul, kryckor, klackar etc. ska fastna i gallret. Springorna bör vara 
vinkelräta mot färdriktningen. 
Nedstigningsbrunnar bör placeras utanför gångytan för att inte medföra olycksrisk vid 
arbete i brunnen. 
Rännstensbrunnar bör inte placeras indragna i ficka i gångbanekanten. 

2.11.8 Ränndalar 
Öppna ränndalar bör undvikas för att inte utgöra hinder för gående med rollator, 
rullstolsburna med flera. Även på cykelbanor bör ränndalar om möjligt undvikas. 
Ränndal kan utformas som flack ränndal, se Figur 2.11-2 eller täckt ränndal, se Figur 
2.11-3. 

Figur 2.11-2 Ränndal med flackutformning 
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Figur 2.11-3 Exempel på täckt ränndal 

2.11.9 Cykel- och mopedparkering 
• För uppställning av cyklar utformas traditionella hjulhållande cykelställ med helst

> 0,8 m c/c avstånd dock minst 0,6 m. För mopeder behövs ca 1,0 m. 
• Cykelställ kan också utformas ramhållande.
• Vid placering av cykelställ bör beaktas hur cykelrörelserna till och från cykelstället

påverkar gående och cyklande. Cykelställ i anslutning till gångyta bör avskärmas
med varning i markytan så att personer med synnedsättning inte leds mot
uppställda cyklar eller cykelställ.

• Cykelställ placeras nära viktiga målpunkter för cyklande.

2.11.10 Avgränsningar 
Där gående och cyklister separeras från varandra bör det i första hand ske genom att 
banorna skiljs åt med en mellanliggande skiljeremsa. Om inte banorna går att skilja med 
skiljeremsa skiljs de åt med: 

• Nivåskillnad i form av kantstöd som bör vara max 0,06 m så att inte cyklisternas
pedaler kan slå i det. Kantstödet behöver kontrastera i ljushet, vara väl synligt 
och banan belyst för att undvika olyckor. Nivåskillnaden försvårar sopning och 
plogning av snö. Möjligheter för rullstolsburna att passera kantstödet måste 
anordnas på lämpliga ställen. 

• Vägmarkering med exempelvis heldragen linje. För att göra gränsen tydlig för
personer med synnedsättningar kan den göras kännbar genom att göra den 
trapetsformad av flera lager markeringsmassa. Alternativt kan vägmarkeringen 
kompletteras med en kännbar åtskillnad bestående av fem rader smågatsten med 
slät yta på gångbanan(t ex asfalt eller släta betongplattor utan fasade kanter) 

Figur 2.11-4 Exempel på hur trappor m.m. i markplan kan kringbyggas 

2.11.11 Ledstråk för synskadade 
För personer med större synnedsättningar och för personer som är blinda behövs en 
utformning som kan följas med teknikkäpp och/eller kännas genom skorna. Vid 
utformning av ledstråk används i första hand element i miljön i form av naturliga 
avgränsningar som fasad, upphöjd eller nedsänkt kant, plantering, gräsmatta, mur eller 
liknande. 
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2.11.12 Trappor och ramper 
Ljushetskontrastmarkeringen på en trappas nedersta plansteg och motsvarande del av 
framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha ett djup på 
minst 50 mm från framkanten eller vara placerad max 20 mm från framkanten om t.ex. 
markering görs som nedfrästa prickar eller ränder. Prickarna bör ha en diameter som är 
minst 50 mm och ha ett mellanrum som är högst 30 mm. Prickmarkering får inte 
användas på mer än översta och nedersta trappsteget. Ränderna bör vara minst 50 mm 
breda och gå över hela trappstegen. 
Antalet steg mellan vilplan bör vara högst 8. Början och slut på trappor och ramper bör 
utmärkas. Bäst sker det genom att gångriktningen bryts t ex genom att den 
parallellförskjuts. 

Figur 2.11-5 Trappa med kontrastmarkering 

För att ge synskadade och rörelsehindrade god gångsäkerhet bör trappor utföras med 
likformiga steg. Trapporna bör vara slutna så att ledarhundar inte kan se igenom trappen 
och oroas av saker under denna. Trappsteg med nos medför risk för att snava och bör 
därför undvikas. 
Lämpligt stegutförande framgår av Figur 2.11-6. Bredden bör vara minst 1,5 m. 

Figur 2.11-6 Lämpligt stegutförande 

2.11.12.1 Vilplan 
I trappor bör vilplan vara minst 1,3 m långt. I ramp bör längden vara minst 2,0 m. 
Vilplan bör förses med bänk, som placeras så att den inte utgör ett hinder. 

2.12.2 Trygghet 
Gatu- och vägrummet bör utformas så att det blir begripligt, överblickbart och 
orienterbart vilket stärker känslan av trygghet. 
För gående, funktionshindrade (i synnerhet synskadade) och äldre bör gaturummet 
utformas så att man är skild från övriga trafikantslag vilket skapar trygghet. Gatumiljön 
bör utformas belyst och överblickbar utan dolda prång. Vägar för fotgängare och cyklister 
bör vara så utformade att de kan se andra trafikanter när det är mörkt. 
Cykelbana skild från körbana med kantstöd kan kännas tryggare än cykelbana enbart 
åtskild med markering på vägbanan. Om parkerade bilar ska stå längs kantstödet bör en 
extra yta anläggas mellan kantstödet och cykelbanan för att minska riskerna med 
bildörrar som kan slås upp. 
Genomsikt och god belysning i gångtunnlar bör eftersträvas för att skapa trygghet. 
Barns skolvägar bör utformas med hög trygghet och säkerhet. Särskilt viktigt är det att 
barn och bilister kan uppmärksamma varandra, att man inte skymmer varandra bakom 
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häckar, parkerade bilar, snövallar och dylikt. Särskilt viktigt är det att gatorna längs 
skolvägen inte inbjuder till höga hastigheter. 

2.12.3 Belysning 
Val och placering av belysning bör göras med hänsyn till fullt utvuxna träd och buskar. 
Belysningen bör vara jämn och bländfri. Alla stolpar bör stå på samma linje så långt det 
är möjligt. 

2.12.4 Material 
Val av beläggningsmaterial bör ske så att de stödjer den arkitektoniska gestaltningen 
annars kan de bidra till att gaturummet uppfattas som rörigt. Hänsynen till alla 
trafikantgrupper bör finnas med från början i gestaltningen av gaturummet, så att inte 
ledning för synsvaga kommer till efteråt och förstör helheten i gestaltningen utan blir en 
del av den. 
En blandning av olika material och färger kan ge ett oroligt intryck, men kan, om det 
görs på rätt sätt, vara ett sätt att markera olika zoner. Det är en fördel om struktur och 
ljushet kan varieras så att hinder lättare uppmärksammas och orienteringen underlättas. 
Underlaget för gående, cyklister och rullstolsburna bör vara utförda med släta material. 
Gatsten har visuella kvaliteter och en ojämn yta som kan vara lämplig att använda när 
man vill skilja trafikantgrupper eller väcka uppmärksamhet. 

2.12.5 Gatuutrustning 
Lokalisering av gatuutrustning till en möbleringszon är särskilt viktig för synskadade som 
behöver en zon fri från hindrande föremål för att inte tappa orienteringen. Samordning 
av gatuutrustning kan också innebära att antalet ”saker” minimeras t.ex. genom att 
vägmärken placeras på belysningsstolpar. 

2.13.2 Hastighetssäkrande åtgärder - allmänt 
Hastighetssäkring kan användas för att dels dämpa hastigheten vid övergång till en lägre 
hastighetsnivå, t.ex. vid övergång från landsbygds- till tätortsmiljö eller från huvudnät till 
lokalnät för biltrafik, dels säkra hastigheten till en viss nivå på enstaka platser eller för 
att begränsa länklänken till gatans funktion och tillåtna hastighetsgräns. 
Ofta är det lämpligt att förlägga hastighetssäkring till korsningar. Två huvudtyper är 
vanliga; cirkulationsplats och upphöjd körbane- eller GC-korsning. På gator med 
busstrafik bör åtgärder för hastighetssäkring om möjligt läggas i anslutning till 
busshållplats dels för att öka trafiksäkerheten där och dels minska påfrestningar av 
stötar för bussförare och passagerare. 
Åtgärder som påverkar rumsbildningen, som t.ex. smal körbana, planteringar och annan 
utrustning i gaturummet samt skilda ytmaterial för olika funktioner är positiva från 
upplevelsesynpunkt och kan bidra till lägre hastighet. 
Gupp ger normalt effektivare hastighetssäkring än sidoförskjutningar och avsmalningar 
men medför vissa problem för kollektivtrafik, utryckningsfordon och färdtjänst. När 
avsmalningar utformas för att rymma lastbilar och bussar med rimlig framkomlighet blir 
utrymmet för stort för att i tillräcklig grad påverka personbilsförarnas val av hastighet. 
Detta kan dock klaras genom att erforderliga ytor för stora fordon skapas genom 
överkörningsbara ytor och att vanliga asfalterade körytor utformas så att personbilar får 
önskvärt körspår. 
Fartdämpande åtgärder i form av portar, gupp, sidoförskjutningar och asymmetriska 
avsmalningar kan få negativa konsekvenser för upplevelsen av gaturummet eftersom 
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rummets symmetriska uppbyggnad störs. Den symmetriska uppbyggnaden är typisk för 
gaturummet. 

2.13.4 Gupp 
2.13.4.1 Allmänt 
Guppens utformning bestäms vanligtvis av vald utformningshastighet Vu för personbilar. 
Tunga fordon bör kunna passera med Vu>15 km/h. Vertikalaccelerationen ska öka med 
stigande passagehastighet. 
Vid utformning av gupp bör materialen i guppet ha samma tjocklek. En blandning av 
t.ex. gatsten och tunnare plattor ger problem med sättningar. Marksten, gatsten, plattor 
etc. ska alltid läggas i förband för att undvika förskjutning mellan stenarna/plattorna. För 
att guppen ska fungera på avsett sätt krävs stor precision i utförandet. Guppen bör 
inspekteras regelbundet och eventuella sättningar, förskjutningar etc. justeras. 

2.13.4.2 Platågupp 
Platågupp kan anläggas som hastighetssäkrande åtgärd för gångpassage och också som 
upphöjd korsning, se Figur 2.13-9. Det är viktigt med detaljutformningen av 
avgränsningen mellan gångbanan och platåguppet så att det ät tydligt för alla och 
särskilt för personer som är synsvaga eller blinda eller med kognitiva 
funktionsnedsättningar när de går ut på och lämnar körbanan. 
På gator med busstrafik bör platålängden från rampöverkant till rampöverkant vara 
längre än axelavståndet på en buss, dvs. 7 m, för att två hjulaxlar ska kunna vara 
samtidigt på platån. 
För att mildra stötarna för i första hand bussar och lastbilar kan övergången mellan 
körbanan och rampen utformas som modifierat cirkelgupp eller vågformad ramp d.v.s. 
med uppmjukning vid rampens såväl början som slut. 
Vid skilda körfält (refug eller mittremsa) kan nedfartsrampen slopas eller utföras med 
svag lutning (halvt platågupp). Man bör dock observera att de förväntade hastigheterna 
blir väsentligt högre än vid ett helt platågupp. 
Guppet kan utföras av prefabricerade betongelement och asfaltramper. Guppet kan även 
utföras helt i asfalt, men måste då läggas med stor omsorg så att rätt form och höjd 
erhålls. 

Figur 2.13-9 Förhöjd GC-passage i korsning och på sträcka 

Figur 2.13-10 Exempel på platågupp anpassat för busstrafik, bussens båda axlar 
får plats på guppet samtidigt 
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2.13.4.3 Vägkudde 

Figur 2.13-11 Vägkudde 

Vägkudden är lämplig att användas på gator där man önskar ungefär samma 
hastighetssäkring för personbilar och bussar. 
Om man eftersträvar att ca 85 % av personbilar respektive bussar ska hålla lägre 
hastighet än 30 km/h ska kudden utformas med följande mått: 
Tvärled: platå 1200 mm, 80 mm över gatuplanet och lutning 1:5 åt sidorna. 
Längsled: platån 2000 mm, 80 mm över gatuplanet och lutning 1:10 före och efter 
platån i körriktningen. 

3.2.2.3 Lutning på gångbanor/-ytor 
Vid lutning > 2 % kan framkomligheten för exempelvis rullstol förbättras med hjälp av 
vilplan. 

4.2 Gång- och cykelkorsningar 
4.2.1 Allmänt 
Vid lokalisering och utformning av en gång- och cykelkorsning behöver man eftersträva 
att: 

• Korsningen lokaliseras så att gång- och cykeltrafikanter får gena och attraktiva
färdvägar.

• Korsningen är lätt att se och förstå. Utformningen bör hjälpa trafikanterna att
följa trafikreglerna och stimulera till ett trafiksäkert beteende.

• Hela förbindelsen får en så jämn trafiksäkerhetsstandard som möjligt. Det innebär
att säkerhetsnivån för trafikanterna bör vara så lika i korsningar och på sträcka
som möjligt. Nödvändiga förändringar i säkerhetsnivån utformas så att de är
tydliga för samtliga trafikanter.

• Siktområden ges sådan utsträckning och utformning att alla trafikanter kan
anpassa sin hastighet och i kritiska situationer stanna före korsningen.

• Synbarheten är god även vid mörker, regn och vinterförhållanden.
• Konfliktzoner mellan olika trafikantgrupper är små och tydliga.
• Detaljutformningen ger alla erforderlig orienteringshjälp och att korsningen är

tillgänglig för alla.
• Körbanor, cykelbanor, gångbanor, skiljeremsor och trafiköar bör utformas så att

korsningar får en enkel och redig form. Detta gäller även det samlade intrycket av
tillhörande anordningar såsom räcken, trafiksignaler, stolpar, märken etc.

• Utformningen kan kombineras med en eller flera av följande åtgärder i synnerhet
om inte kantstenen vid övergångsstället/gångpassagen är möjlig att göra
vinkelrätt mot gångriktningen över gatan:

• Riktningsvisare, pil och/eller taktil karta på pollare, vägmärkesstolpe eller
signalstolpe.
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• Räcke i gångbanan, parallellt med gångriktningen över gatan. Ett rätt utfört räcke 
kan även fungera som vilstöd. Räcke kan också anordnas i mittrefug, vilket är 
särskilt viktigt om gångriktningen förändras, exempelvis i en trekantsrefug. 

 
4.2.3 Signalreglerad korsning 
4.2.3.1 Signalreglerat övergångsställe 
".......... 
Ett signalreglerat övergångsställe bör även förses med akustiska signaler. Tryckknapp 
bör placeras högst 1 m över gång- och cykelbanan. Avståndet till körbanans kant bör 
vara 0,3 m och högst 0,5 m. Trycknappslådan placeras i linje med gångriktningen, 
åtkomlig för både de som använder den del av övergångsstället som har kant och för de 
som använder den del som har avfasning mot körbanan och förses med riktningsgivare 
och taktil karta över övergångsstället. 
Den taktila riktningsinformationen bör ges på horisontell yta på lådan och vara nåbar från 
ledyta som ger ledning till övergångsstället. Den akustiska signalen placeras vid 
övergången för synskadade. Vid flera signaler i olika fas bör stolparna inte stå för tätt så 
att man kan missuppfatta signalen" 

 
4.2.4 Detaljutformning av gång- och cykelkorsning 
En gång- och cykelkorsning kan utformas med trafiksäkerhetshöjande åtgärd 
som är 
hastighetssäkrande och/eller riskreducerande. Gång- och cykelkorsningen kan 
också utformas utan trafiksäkerhetshöjande åtgärd vilket alltid ger lägsta 
standard. 
 

 
Figur 4.2-2 Kantstöd och ramp vid G-korsning utan övergångsställe och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd 
 
Föreskrifter om att en väg med cykelbanor ska vara huvudled bör utmärkas så att det 
framgår att leden i sin helhet inklusive cykelbanor är huvudled förutsatt att föreskriften 
om huvudled även omfattar cykelbanorna. Utmärkningen bör upprepas före nästa bana 
om den inte ligger intill den första banan. Detta gäller också där det meddelats 
föreskrifter om väjningsplikt, om dessa inte utformats så att väjningsplikten gäller endast 
i förhållande till en bana. 
 
4.2.4.2 Tätort 
4.2.4.2.1 Gång- och cykelkorsning med trafiksäkerhetshöjande åtgärd 
Gång- och cykelkorsningar med fysiska åtgärder för att minska fordonens hastighet, öka 
fordonsförarnas uppmärksamhet och förkorta konfliktzonen finns i många varianter. Det 
är viktigt vid utformningen att klara ut vilka väjningsregler som ska gälla och att 
utformningen i form av upphöjningar, materialval, markeringar och vägmärken sedan 
stödjer dessa regler. 
Kanalbredderna bör dimensioneras för VR30 och kan beräknas med DTS. 
Vid delad körbana bör kanalbredden normalt vara 3,0 m och refugbredden minst 2,0 m. 
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Vid avsmalnad körbana bör kanalbredden normalt vara 3,0 m om möte mellan fordon 
med fler hjul än två inte ska vara möjlig eller förhindras. Om god standard önskas för 
biltrafiken kan kanalbredden ökas till 3,5 m. Vid dimensionering för möte bör 
kanalbredder väljas med hänsyn till lämplig DTS. 
Normalt bör dimensionering för (P + P) tillämpas. Större bredder ger ingen eller 
obetydlig hastighetsdämpning. På huvudnätsgator med stort inslag av tung trafik kan 
(LBn + P) användas. 
Dimensionering för (LBn + LBn) används endast i undantagsfall, till exempel på 
industrigator. 
Då en gång- och/eller cykelbana i korsning med körbana höjs över körbanenivån är det 
viktigt att: 
• Det är tydligt att gående och cyklande korsar en körbana och när de befinner sig på
körbanan. 
• Utformningen ger hastighetssäkring till 30 km/h för god standard.
• Utformningen stödjer trafikreglerna i korsningen och förstås och uppfattas av alla.
• Utmärkning av huvudled och väjningsplikt görs på rätt plats.
• Utformningen är tydlig, har god framkomlighet och är orienterbar för alla
trafikantgrupper (bl.a. kännbar kant 4-6 cm hög, och ljushetskontrast vid körbanekant 
för synsvaga/blinda, 0-nivå på 90-100 cm bredd för rullstolsburna m fl, är förskjuten i 
sidled från gångriktningen etc.). 
• Ramperna mellan platån och körbanan bör luta i intervallet 4-8 % och inte vara
brantare än 10 %. 
Vanliga gupp 5-6 m före övergångsstället fungerar i många fall bättre än upphöjda 
korsningar. 
Det är lättare för trafikanterna att förstå att gående korsar en körbana om ytorna är 
traditionellt utformade. 
Om en vägs gångbana går i bibehållen nivå genom en korsning med en annan väg 
uppfattas detta lätt som att gångbanan fortsätter genom korsningen. Det kan också 
uppfattas som att körbanan på den andra vägen har upphört. Denna utformning bör 
därför endast användas om banan är gångbana genom korsningen och den andra vägens 
körbana upphört före korsningen. 
Utformning med bibehållen nivå på gångbanan bör därför inte användas om den andra 
vägen är avsedd att användas för trafik med fordon förbi korsningen eller för trafik med 
fordon till eller från korsningen. 
De gående får korsa en körbana endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för 
trafiken. På gångbanor har förare väjningsplikt mot gående. Hur fordonsförarnas 
skyldigheter respektive de gåendes skyldigheter förhåller sig till varandra när en plats är 
både körbana och gångbana är inte reglerat. Olika uppfattningar om vad som gäller har 
hävdats. En plats som är både körbana och gångbana kan därför inte vara entydig för 
trafikanterna. Vägen bör därför inte utformas så att det kan uppfattas som att körbanan 
upphört på delar av en väg som är avsedda att användas för trafik med fordon. 
Utformningen bör vara enhetlig och det bör göras tydligt för bl.a. personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar eller med synnedsättningar/blindhet att gångbanan även är 
körbana genom en nivåskillnad. 
I syfte att sänka fordonshastigheterna kan nivåskillnader och beläggning med avvikande 
material användas på kortare eller längre sträcka. Om en hel korsning mellan körbanor 
inklusive GC-banor upphöjs kan inte den yta där körbanorna korsar varandra betraktas 
som gångbanor eftersom hela den upphöjda ytan knappast kan vara avsedd för 
gångtrafik. Det är viktigt att det är tydligt för bl.a. personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar eller med synnedsättningar/blindhet vad som är körbana 
respektive gångbana. 
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4.2.4.2.2 Övergångsställe 
Vid övergångsställe bör körbanan ha högst ett körfält i vardera riktningen. 
En gångkorsning med övergångsställe bör så långt som möjligt utformas för VR30 med 
hjälp avhastighetssäkrande åtgärder. 
I sekundärgata bör övergångsställe placeras indraget 6 m från primärgatans körbanekant 
för att rymma en väntande personbil mellan primärgatan och övergångsstället. Kortare 
avstånd medför att högersvängande fordon som väntar för att släppa fram gående 
hindrar rakt framkörande trafik. Dessutom kommer trafik från sekundärgatan att ställa 
sig över övergångsstället. Större avstånd innebär risker för ökade fordonshastigheter och 
lägre trafiksäkerhet därför att de gående korsar vid sidan av övergångsstället. 

Det kan vara svårt att få kantstenen vid övergångsstället vinkelrät mot gångriktningen, 
som personer med synnedsättningar/blindhet behöver för att ta ut gångriktningen över 
övergångsstället, men bör likväl eftersträvas. Orienteringen kan underlättas enlig 4.2.1 
Allmänt. För personer med rörelsenedsättningar fordras en nivåfri del med 90-100 cm 
bredd. 
Bredden på övergångsställen bör anpassas till anslutande gångbanor/vägar men vara 
minst 2,5 m. Bredden på kombinerat övergångsställe och cykelpassage eller 
cykelöverfart bör anpassas till anslutande gång- och cykelbana och helst vara minst 4 m 
bred. Vid utrymmesbrist kan totalbredden för G + C minskas till 1,75 + 1,75 = 3,5 m. 
Vid kombinerat övergångsställe och cykelpassage eller cykelöverfart är det viktigt att den 
del av kantstenen som ligger kvar för att ta ut riktning från ligger längst från 
cykelpassagen eller cykelöverfarten och att den 90-100 cm breda avfasade delen ligger 
vid den del av övergångsstället som ligger närmast cykelpassagen eller cykelöverfarten. 

Övergångsställe och cykelpassage eller cykelöverfart som är längre än 8 m bör åtgärdas 
enligt något av följande alternativ: 
• Delas upp med en minst 2,0 m bred refug mellan körriktningarna.
• Minskas genom att bredda gång- och cykelbanan/trottoaren.
• Signalregleras Gäller inte cykelöverfarten!

Utformningen kan kombineras med en eller flera av följande åtgärder i synnerhet om inte 
kantstenen vid övergångsstället/gångpassagen är möjlig att göra vinkelrätt mot 
gångriktningen över gatan: 
• Riktningsvisare, pil och/eller taktil karta på pollare, vägmärkesstolpe eller signalstolpe.
• Räcke i gångbanan, parallellt med gångriktningen över gatan. Ett rätt utfört räcke kan
även fungera som vilstöd. Räcke kan också anordnas i mittrefug, vilket är särskilt viktigt 
om gångriktningen förändras, exempelvis i en trekantsrefug. 

En mittrefug delar upp övergångsställen för gående i etapper. Den delar fordonsflödet 
och gör det enklare att överblicka och förstå trafiksituationen. Gående behöver bara ta 
hänsyn till en riktning i taget och får möjlighet att vila på mitten. 
Refug utformas med kant på hela passagebredden så när som på 90-100 cm mitt för 0-
kanterna på respektive trottoarkant. Kanten behöver vara minst 4 cm hög, gärna 6 cm, 
där ledytans förlängning möter refugen och kan göras högre på övrig sidoyta, 12 cm över 
körbanan bild 28. 

Detta för att åstadkomma en naturlig ledyta över refugen. Ett alternativ till 4 - 6 cm kant 
på refugen är att lägga kupolplattor över hela refugen så när som på 90-100 cm mitt för 
0-kanterna då refugens djup är 2 meter eller mindre. Trottoarkanten behöver vara 
vinkelrätt mot gångriktningen över övergångsstället. Passagedelen bör ha ett från 
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körbanan avvikande ytskikt, gärna motsvarande ytskiktsmaterial som gångytans 
anslutning mot körbanan. 
 

 
Figur 4.2- 3 Exempel på refug med kant 
 
Vid behov kan övergångsställe förlängas att även omfatta cykelbana som är skild från 
körbana med skiljeremsa. 
 
4.4.2 Gång- och cykelfållor 
4.4.2.1 Generella krav 
Asfalt, jämna betongmarkplattor, marksten utan fasade kanter och släta naturstenshällar 
är exempel på lämpliga material. För personer som använder teknikkäpp har exempelvis 
inte grov asfalt och plattor med frilagd ballast tillräcklig kontrast mot kupolplattor. 

 
4.4.2.8 Belysning och kontraster 
Belysning av gångytor samt belysning vid viktiga målpunkter bör vara utformad så, samt 
ha sådan ljusstyrka, att de ökar tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- 
och/eller orienteringsförmåga. 
Belysning av gång- och cykelfållor bör inte vara bländande (exempelvis är det viktigt att 
ljuskällorna är avskärmade). 
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Gemensamma mått för riktningsgivande och varnande 
strukturer för konstgjorda, taktila ytor i enlighet med 
ISO-standard 

Höjden på kupolerna, sinuskurvorna och på ribborna på ribbplattor ska utomhus 
vara 5 mm. Högre får de inte vara för att ingen ska snubbla på dem vilket också står i 
standarden. Och är de 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 teknikkäpp eller 
fötterna. Detta med slätheten runt omkring är oerhört viktigt. Man har i studier sett att 
bra utformade sinusplattor inte går att identifiera om plattorna runt om är lite skrovliga. 
  
Avståndet mellan topparna på sinuskurvorna får vara mellan 40 mm - 52 mm.  
Längden på sinusmönstret ska vara minst 270 mm och avståndet mellan kortändan 
på mönstret ska vara 10mm-30 mm där det kan bli vattensamling för att vatten ska 
kunna rinna undan. 
  
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 då vara motsvarande 57-78 mm, 60-
80mm, 65-83 mm eller 70-85 mm. Detta avstånd får varken vara mer eller mindre. 
Ibland läggs ribbor på en redan befintlig yta. Man glesar då ofta ut och lägger endast 
varannan rad. Detta ger till följd att ledytan blir svårare att följa med teknikkäppen 
eftersom det inte blir en kontinuerlig sinusrörelse i käppen och handen. Vidare blir 
sådana ytor vingliga att gå på eftersom man inte självklart hamnar med fötterna på två 
ribbor utan ofta kan få en ribbrad snett under foten. Även ljushetskontrasterna blir 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 10mm-30 mm där det kan bli 
vattensamling för att vatten ska kunna rinna undan. 
  
Kupolerna ska vara skurna kupoler så att de har en platt överyta. Den vanligast 
förekommande kupolplattan i Sverige idag är en med hela runda kupoler som inte alls 
fungerar. Det är konstaterat i den stora studien 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, 18mm, 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 centrum av kupolerna ska då vara motsvarande 42 - 61 mm, 
45 - 63 mm, 48 - 65 mm, 50 - 68 mm eller 55 - 70 mm. 
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