
Ökad tillgänglighet

Skaderisken för äldre och funktionshindrade går att förebygga redan i planeringsstadiet. I detta avsnitt ges 
konkreta råd och anvisningar för hur funktionen i gångvägar, övergångsställen, entréer, trappor, ramper 
och busshållplatser kan anpassas för att ge ökad tillgänglighet i den offentliga miljön. 

Utgå från platsens eller byggnadens karaktär
När en befintlig plats eller byggnad ska ändras för att förbättra 
tillgängligheten finns vissa grundregler för utformningen (Enklare 
utan hinder, Boverket 2005):

Låt byggnadens och platsens egenskaper och karaktär vara ut-
gångspunkt för åtgärderna. Rådgör på ett tidigt stadium med 
fastighetsägare, kommun och antikvarisk expertis. Begränsa 
ingreppen och sträva efter att tillgodose nya funktionskrav med 
utnyttjande av byggnadens och platsens egna möjligheter. Sök 
lösningar som stämmer överens med byggnadens och platsens 
gestaltning och tekniska utförande både i helhet och detaljer. Välj 
lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll 
och som i framtiden medger utbyte eller förnyelse utan större 
ingrepp. 

Markera med avvikande ljushetsgrad och struktur
För att en synskadad lättare ska kunna upptäcka entréer och in-
farter markeras dessa med en markbeläggning som i ljushetsgrad 
och struktur avviker från omgivande beläggning. Principen som 
ska gälla är mörk/ljus. Ett bra riktvärde är en ljushetsskillnad på 
minst 0,4 eller 40 enheter i NCS-systemet. Mot en mellangrå kulör 
uppnås kravet på ljushetskontrast med svarta/vita plattor. 

Tydliga materialkombinationer för synskadade är bl a:
•	 små	marksten	(mot	omgivande	ytor	av	asfalt,	plattor	med	fri-

lagd ballast, grus eller gräs).
•	 plattor	(mot	omgivande	ytor	av	smågatsten,	små	marksten,	

grus eller gräs).
•	 plattor	med	frilagd	ballast	(mot	omgivande	ytor	av	asfalt,	små-

gatsten, små marksten, plattor, grus eller gräs).

Stattena centrum, Hälsovägen, Helsingborg
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Max 2,5% lutning

En välutformad gångyta med god tillgänglighet

Max 3 mm fogbredd Halkfri vid nederbörd Goda taktila kontraster Jämnhet Inga snubbelkanter Farbar med små hjul

Ledmunk

Scala Scala

Stoppmunk

Rekommenderad ledyta enligt Almén, Ståhl, Wemme. LTH, VV 2004. För att en synskadad 
ska kunna uppfatta strukturen läggs ledytan i en bredd av 420-630 mm. 

Taktil Munksten som ledytsmaterial
I Nordforms Munkstenssystem ingår två taktila stenar. Ledmunk 
har som funktion att ge riktningsinformation och bilda en förbin-
delselänk mellan två eller fl era punkter. Stoppmunk ger läges-
information, markerar stopp, nivåförändringar samt aviserar om 
korsning eller stoppläge för t ex buss. I ett forskningssamarbete 
mellan LTH och Vägverket (Att orientera sig med ledytor, 2004: 
158) testades funktionen i ledytor och varningsytor med olika 
ytstruktur. Resultatet visade att Nordforms Ledmunk omgiven av 
skarpkantade betongplattor och ett varningsfält med Stoppmunk 
erbjöd den bästa lösningen för de synskadade försökspersonerna. 

Gångvägar
Ett väl utformat gångvägnät består av sammanhängande, gena, 
säkra och bekväma gångvägar med ledyta för synskadade. Lätt 
förhöjd marksten (10 mm) med avvikande ljushetsgrad separerar 
gång- och cykelväg. Den kännbara separationslinjen fungerar 
även som ledyta. Tydliga, kännbara gränser med t ex kantsten 
läggs mot körbana, planteringsytor och dylikt. Kantstenen väljs i 
en kontrasterande nyans. Som alternativ läggs en rad ljuskontras-
terande plattor mot gatan. Gångvägarna ska vara fria från hinder. 
Cykelställ, planteringskar och bänkar placeras utanför gångvägen. 
Kontrasterande kantsten leder in till en bänk som har armstöd.

Gångvägen bör: 
•	 vara	horisontell	eller	luta	högst	1:12	mellan	minst	

2 m långa vilplan
•	 ha	en	höjdskillnad	på	högst	0,5	m	mellan	vilplan
•	 vara	minst	1,3	m	bred	
•	 ha	hårdgjord	yta
•	 vara	fri	från	hinder
•	 ha	minst	40	mm,	helst	60-80	mm	höga	kantstenar	

mot gata.
Källa: BBR 3:122

En gångväg i marksten erbjuder jämnhet, friktion och kontrast.
•	 In-	och	utfart	aviseras	med	Stoppmunk.
•	 Kantstenen	bör	vara	avfasad	vid	övergångsställen	och	

nedfarter från trottoar.
•	 In-	och	utfarten	beläggs	med	sten	i	kontrasterande	

ljushetsgrad. 
•	 Ledyta	i	Ledmunk	ska	läggas	i	räta	linjer	och	vinklar.
•	 Riktningsändring	aviseras	med	Stoppmunk	i	knutpunkten.

Plats för 
rullstol

Separationslinje/ledyta

Bänk med armstöd

Trafi kmiljö 91Ökad tillgänglighet



Ramp/trappa i lokaler

Entré med angöringsplats

Ledyta, Mimers hus, Kungälv

Ramper, entréer och trappor
Det fi nns fortfarande ett stort antal trappsteg och svårforcerade 
entréer i den off entliga utemiljön. Vid nybyggnation kan behovet 
av ramper och trappor undvikas genom att lägga entrén i nivå 
med marken utanför. Nedan visas två illustrerade exempel på 
utformningar som uppfyller vedertagna riktlinjer för anläggnings-
arbete och ytmaterial. 

Ramp/trappa i lokaler 

Ramp: Halkfri beläggning med avvikande ljushetsgrad. Rampens 
längd	bör	inte	överstiga	5	m.	Bredden	på	minst	1,3	m	möjliggör	
möten. Lutningen får vara max 1:20. 

Ledstänger: Bör fi nnas i rampens båda sidor. Stången ska ha en 
höjd på ca 0,9 m och vara försedd med avåkningsskydd (en extra 
tvärslå	5-30	cm	ovan	mark).	Ledstängerna	ska	påbörjas	0,3	m	före	
och	avslutas	0,3	m	efter	rampen.

Kontrastmarkering: Stoppmunk med avvikande ljushetsgrad 
markerar början och slut på rampen respektive trappan. Stenen 
läggs över hela bredden. Även trappans framkant bör förses med 
kontrastmarkering så att äldre och synskadade uppfattar nivåskill-
naden.

Kom ihåg! Om lutningen kräver två ramper bör ett horisontellt 
vilplan (minst 2 m långt) anläggas mellan dessa. Komplettera 
gärna med en sittbänk. Höjdskillnaden ska vara högst 0,5 m mel-
lan vilplanen (vid höjdskillnad över 0,5 m är installation av lift att 
föredra). 

Entré med angöringsplats

Angöringsplats: Kantsten sänker trottoarkanten mot gatan. 
Mango rampelement underlättar upp- och nedfart. 

Gångyta: Beläggningen består av större, ofasade plattor med en 
ledyta i Ledmunk. Korsningspunkt i Stoppmunk 2 × 2. Två rader 
Ledmunk ger orientering till entrédörren.

Entréområdet: Den plana, hårdgjorda ytan framför entrén 
ska vara minst 1,5 m lång. Svag lutning för avrinning (≈2%). 
Markbeläggningen avviker i ljushetsgrad eller struktur från gång-
stråk	och	fasad.	På	entrédörrens	öppningssida	krävs	minst	0,65	m	
fri yta. En sittplats intill entrén underlättar vid väntan på transport. 

Passagemått för rullstol: Långa sträckor 180 cm (medger möte 
mellan två rullstolar), korta sträckor minst 84 cm. Ytterdörrar minst 
84 cm (K10), innerdörrar minst 80 cm (K9). 

Vändyta: 150 × 150 cm för manuell rullstol. 250 × 250 cm för elrull-
stol med begränsad utomhusanvändning. 

Handikapparkering: Läggs i nära anslutning till entrén, helst 
inom 10 m (max 25 m gångavstånd). Markerad P-yta för handi-
kappade: 5 m (2 m ruta + 1,5 m markerad av- och påstigningszon 
på båda sidor. 
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Övergångsställen
Ett övergångsställe får aldrig ligga i direkt förlängning av gångväg 
eller trottoarkant. 

Gångväg: Markbeläggning i betong med ledyta i Ledmunk. 
Tydligt kännbar trottoarkant varnar för gatan.

Övergångsställe: Bör vara minst 2,5 m brett och läggs alltid vin-
kelrätt mot den raka kantstenen. Markeringen av de svarta och 
vita fälten görs i avvikande ljushetsgrad och beläggning.

 
Försänkning mot körbana: Görs med en kort ramp, bredd min. 
0,9 m, med uppmärksamhetsfält i Stoppmunk. Nedsänkt kantsten 
min. 40 mm markerar övergångsstället. Rullstolsrampen saknar 
kantsten. Bredd 1,2 m, lutning max 1:20. Trafi kljusstolpens knapp-
låda placeras intill övergångsytan. 

Försänkning i mittrefug: Refugens bredd bör vara minst 2 m. 
Försänkningen har såväl nedsänkt kantsten som rullstolspassage. 
Läggs i avvikande färg och beläggning.

Busshållplatser
Gångväg: Belagd med större betongplatta. Förhöjd separations-
linje till cykelväg. Två rader Ledmunk ger en separationslinje som 
även fungerar som ledyta.

Busskörfält: Låsande betongsten för tung trafi k, se sid 89.

Hållplats: Hållplatskantstöd, specialanpassat för nigande buss. 
Avvikande beläggning markerar hållplatsens läge. Ledmunk 
ger riktningsinformation. Påstigningszonen markeras med 
Stoppmunk. 

Lasarettet, Helsingborg
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