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Makten över mitt liv 
 
Trots att mitt öga ej ser 

eller mitt öra ej hör 

eller mitt ben ej går 

eller luften tryter 

eller tanken är långsam 

 
Vill jag leva livet 

i stor frihet 

i eget tempo 

i egen riktning 

och i din gemenskap 

 
 

Birger Kumppani, ordförande HSO, Luleå 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet 
Samhällsbyggnadsteknik. Arbetet har gjorts på uppdrag av avdelningen Gata & Trafik vid 
Luleå kommuns tekniska förvaltning och har initierats av avdelningschef Göran Gabrielson.  
 
Examensarbetet presenterar hur tillgängligt stråket Smedjan – Sundsgården är för personer 
med funktionshinder. Vidare presenteras förslag på åtgärder som krävs för att stråket ska bli 
tillgängligt för alla. Målet har varit att öka kunskapen om de funktionshindrades behov för 
personer som arbetar inom området projektering och planering av gaturum. 
 
Först och främst skulle vi vilja ta tillfället i akt och tacka vår examinator Glenn Berggård, 
avdelningschef vid avd. trafikteknik, Luleå tekniska universitet samt vår handledare Mikael 
Sundvall, trafikingenjör Luleå kommun, som bistått med värdefulla synpunkter och värdefullt 
material som varit till hjälp för detta projekt. 
 
Vi vill även passa på att tacka alla personer som varit behjälpliga under detta projekt. 
Inledningsvis vill vi tacka Rune Karlberg trafikingenjör, Mats Elgcrona sektionschef, Göran 
Granqvist projekteringsledare, Björn Forsberg arbetsledare samt Ulf Eriksson parkförman vid 
tekniska förvaltningen, Luleå kommun som bidragit med värdefullt material för detta projekt. 
 
Ett stort tack riktas även till representanterna från handikappförbunden, Birger Kumppani, 
ordförande för handikappförbundets sammarbetsorgan (HSO), Thomas Tillberg, ombudsman 
synskadades riksförbund (SRF), Zulema Grönlund, kanslist hörselskadades riksförbund 
(HRF) och Gudrun Angerud, kanslist astma och allergiföreningen som bistått med viktig 
information angående de funktionshindrades behov. Vi vill även tacka två anonyma 
rullstolsburna personer för deras synpunkter samt för en trevlig dag med många intressanta 
upplevelser och erfarenheter som rullstolsburen. 
 
Slutligen vill vi rikta ett tack till vår opponent Marcus Pernroth som bidragit med värdefulla 
synpunkter kring rapportens innehåll och struktur. 
 
 
Luleå, januari 2006 
 

 
Karin Johansson, Ingela Wikström 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av avdelningen Gata & Trafik vid Luleå kommuns 
tekniska förvaltning. Projektet har handlat om att beskriva tillgängligheten i gatumiljön för 
personer med funktionshinder utmed stråket Smedjan – Sundsgården i Luleå kommun samt 
att ta fram förslag på åtgärder som krävs för att stråket ska bli tillgängligt för alla. Detta stråk 
har Luleå kommun bedömt som ett primärt stråk eftersom många äldre och funktionshindrade 
dagligen nyttjar detta stråk. 
 
1993 antog FN:s generalförsamling ett antal standardregler (FN:s Standardregler) för att 
tillförsäkra människor med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet i samhället. 
Sverige har ställt sig bakom dessa regler och genom propositionen 1999/2000:79 ”Från 
patient till medborgare” anges ett tydligt mål för Sverige. Enkelt avhjälpta hinder ska vara 
eliminerade till år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga 
allmänna platser. Detta är anledningen till att Luleå kommun initierat detta examensarbete.  
 
Kartläggningen av stråket Smedjan - Sundsgårdens tillgänglighet för funktionshindrade 
baserades på en fältinventering och en inventering av delar från Luleå kommuns regelverk 
samt deras program och projekt. Tyngdpunkten lades på fältinventeringen som genomfördes 
med hjälp av checklistor ur skriften ”Tillgänglig stad”.  De företeelser som fältinventeringen 
utfördes med avseende på var gång- och cykelbanor, gångpassager, hinder, lutningar, 
vilplatser och belysning. För att fullständigt kunna kartlägga stråkets tillgänglighet 
inventerades även företeelserna järnvägsövergång, torg och öppna ytor samt entréer med hjälp 
av egna framtagna checklistor. 
 
Inventeringen av kommunens regelverk utfördes genom granskning av Luleå kommuns 
riktlinjer för: hantering av tillfälliga hinder (skyltar, uteserveringar), val och placering av 
vegetation, snöröjning och halkbekämpning, renhållning av gaturummet samt för hantering av 
hinder i gångbanan (trasig beläggning och andra ojämnheter). Inventeringen av Luleå 
kommuns program och projekt utgick ifrån om tillgänglighetsfrågor var beaktade i samband 
med upprättandet av Luleå kommuns Stadsmiljöprogram samt vid ombyggnaden av Storgatan 
mitt i centrala Luleå. Har Luleå kommun uppfyllt de funktionskrav som funktionshindrade 
ställer på gaturummet? 
 
Bedömning och analys av fältinventeringen grundades på skriften ”Tillgänglig stads” 
gränsvärdeslistor som beskriver när hinder för olika funktionsnedsättningar uppstår. Analysen 
av stråkets helhet utfördes med avseende på de mest förekommande bristerna. En beskrivning 
av hur de olika företeelserna bör utformas för att vara tillgängliga för alla presenterades i 
anslutning till analysresultatet. Resultatet av utförd analys av Luleå kommuns regelverk samt 
program och projekt presenteras i form av kommentarer och förslagsangivelser. 
 
De brister som uppkom i analysen bör åtgärdas i första hand. Det är viktigt att en 
sammanhängande sträcka utmed stråket först åtgärdas för att möjliggöra en tillgänglig 
färdväg. På sikt bör alla framhållna brister åtgärdas för att hela stråket ska bli tillgängligt. Att 
endast utföra punktinsatser medför inte att hela stråket blir tillgängligt. Det bör vara möjligt 
att oavsett funktionsnedsättning kunna genomföra ”hela resan” från start till målpunkt. 
 
 
 



 V

Abstract 
This thesis has been made on commission of the department of Street & Traffic at the 
technical administration by the municipality of Luleå. The aims of the project were to 
investigate the accessibility of some selected streets in the area of Smedjan and Sundsgården 
and make suggestions how the accessibility can be improved for people with functional 
disabilities. These streets have been selected by the technical administration at the 
municipality of Luleå due their frequently use by elderly and functionally disabled peoples.  
 
In 1993 the general assembly of the UN stated a number of standard regulations to assure 
disabled people equality and participation in the society. Sweden has accepted these 
regulations by the government bill 1999/2000:79 ”Från patient till medborgare” stating well 
defined objectives for these purposes. Obstacles that can easily be measured in public areas 
and buildings should be eliminated until 2010.  
 
Documentation of the accessibility of the selected area was achieved by a field inventory and 
a study of municipal regulations, projects and programs at the municipality of Luleå. The 
inventory was performed using the checklists present in the publication “Tillgänglig stad”.  
 
The field inventory included: footpaths, crossings, obstacles, slopes, resting areas and 
lightning. In order to completely survey the accessibility in the area under investigation the 
additional subjects railway crossings, squares and entrances were investigated using own 
developed checklists.   
 
The inventory of the municipal regulations consisted of investigations of guidelines for 
management of temporary obstacles (temporary signs, outdoor cafés), selection and 
placement of vegetation, management of snow and slippery footpaths, street cleaning and 
pavement repairs. The inventory of the municipal programs and projects were based on 
whether accessibility had been considered while the city environment program was drawn up 
and during the reconstruction of the street Storgatan at the center of Luleå city.  
 
Analyses of the data from the field inventory were performed by comparing the results with 
the values stated in “Tillgänlig stad” witch describes arising obstacles for each group of the 
functionally disabled peoples. The analyses of the selected streets were performed by listing 
the most common errors. A description of how the investigated occurrences should be 
designed to be accessible for all people was presented along with the result of the analysis. 
The results of the analyses of the municipal regulations, programmes and projects were 
presented as comments and suggested solutions. 
 
The deficiencies discovered in the analyses should be corrected first. It is important to 
perform a complete path along the area of Smedjan – Sundsgården first. Eventually all errors 
that has been pointed out should be eliminated to make the entire area accessible. It should be 
possible to make the entire travel from start to finish regardless of functional disability. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Personer med funktionshinder stöter dagligen på problem som gör delaktighet i samhället 
omöjligt. Det kan handla om att inte kunna ta sig uppför en trappa, inte kunna orientera över 
en öppen yta eller inte kunna vistas ute på grund av att doften från vissa växter är för stark. 
För att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet i samhället 
antog år 1993 FN:s generalförsamling ett antal standardregler (FN:s Standardregler). Sverige 
har ställt sig bakom dessa regler och genom propositionen 1999/2000:79 ”Från patient till 
medborgare” finns ett tydligt mål uppsatt. Enkelt avhjälpta hinder ska vara eliminerade till år 
2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Mot 
denna bakgrund har Luleå kommun tagit fram en handikapplan som visar vilka kommunala 
insatser som krävs för att Luleå ska bli enklare att leva och bo i även om man är 
funktionshindrad.  
 
För att uppnå målet till år 2010, undanröjning av enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser, 
har Luleå kommun initierat detta examensarbete som ett led för att göra Luleå tillgängligt för 
alla.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att beskriva tillgängligheten för funktionshindrade utmed 
stråket Smedjan – Sundsgården i Luleå centrum samt att ta fram förslag på åtgärder som krävs 
för att stråket ska bli tillgängligt för alla.  

1.3 Mål 
Målet är att öka kunskapen om de funktionshindrades behov för personer som arbetar inom 
området projektering och planering av gaturummen. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att beskriva tillgängligheten utmed stråket Smedjan – 
Sundsgården. Luleå kommun har bedömt stråket som ett primärt stråk eftersom många äldre 
och funktionshindrade dagligen nyttjar stråket och i framtiden ses andelen äldre öka.  

1.5 Metod 
Inhämtning av kunskap ska ske genom litteraturstudier och intervjuer av olika intressenter 
inom området tillgänglighet. För att få egna erfarenheter av tillgängligheten utmed stråket 
kommer tester av att vara rullstolsburen samt synskadad genomföras. Bedömningen av 
stråkets tillgänglighet ska göras med avseende på gatumiljöns fysiska utformning. Delar av 
Luleå kommuns regelverk samt ett par program och projekt ska även granskas för att kunna 
göra en bedömning av hur tillgänglighetsfrågor har behandlats inom dessa områden. För 
inventering av stråkets fysiska utformning ska checklistor i skriften ”Tillgänglig stad” 
användas. För de företeelser i gatumiljön där checklistor saknas ska nya checklistor tas fram. 
Analys av inventeringen ska utföras med hjälp av gränsvärdeslistorna från skriften 
”Tillgänglig stad” och där brister påvisas ska förslag till åtgärder tas fram.  
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2. Styrande dokument  
Att vara funktionshindrad ska inte behöva innebära att inte kunna ta del av det samhället 
erbjuder. Det bör eftersträvas jämlikhet och delaktighet för alla. Mot denna bakgrund har FN 
antagit ett antal standardregler för att tillförsäkra personer med funktionshinder deltagande 
utifrån deras villkor. Sverige har utifrån dessa standardregler tagit fram nationella mål för 
handikappolitiken genom propositionen ”Från patient till medborgare”.  
 
FN:s standardregler 
För att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet i samhället 
antog år 1993 FN:s generalförsamling 22 stycken standardregler. Reglerna beskriver tydliga 
grundläggande ståndpunkter gällande människors rättigheter och möjligheter samt ger 
konkreta förslag på hur stat, kommun, landsting och näringsliv kan skapa ett tillgängligt 
samhälle. Reglerna är inte juridiskt bindande men kan bli internationell praxis om de används 
av ett stort antal länder. Ansvaret att undanröja hinder, som gör det omöjligt för personer med 
funktionshinder att utöva sina rättigheter och friheter samt försvårar utnyttjandet av 
samhällets aktiviteter, vilar på vardera medlemsstaten. Sverige har ställt sig bakom FN:s 
standardregler och på så sätt åtagit sig ett politiskt och moraliskt åtagande att anpassa 
samhället till människor med funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 26 aug 2005). 
 
Standardregel nr. 5 handlar om tillänglighet. Regeln säger att varje medlemsland ska skapa en 
handlingsplan som visar på hur den fysiska miljön blir tillgänglig för alla. Riktlinjer bör 
utvecklas i samarbete med handikapporganisationer för att garantera att största möjliga 
tillgänglighet uppnås. För att säkra tillgängligheten till allmänna platser och byggnader samt 
kollektivtrafik bör lagstiftning övervägas enligt standardregel nr. 5 (Regeringskansliet, 26 aug 
2005).  
 
Proposition 1999/2000:79 ”Från patient till medborgare” 
Sverige har ställt sig bakom FN:s standardregler och genom propositionen (1999/2000:79) 
”Från patient till medborgare” har nationella mål och en tydlig inriktning för 
handikappolitiken utarbetats. Enligt propositionen bör tre huvudområden prioriteras: 
 

1. Att integrera handikapperspektivet i alla samhällssektorer.  
2. Att skapa ett tillgängligt samhälle.  
3. Att förbättra samhällets bemötande. 

 
Huvudområde nummer två, att skapa ett tillgängligt samhälle beskriver tillgängligheten till 
allmänna platser och byggnader. Propositionen anger ett tydligt mål att eliminera enkelt 
åtgärdade hinder till år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga 
allmänna platser. Vidare beskriver propositionen att krav på tillgänglighet bör införas i plan- 
och bygglagen. (Sveriges riksdag, 4 dec 2004). 
 
Plan och bygglagen, PBL 1987:10 
Med propositionen ”Från patient till medborgare” som bakgrund skärptes år 2001 kraven på 
tillgänglighet i plan och bygglagen. En ny paragraf om enkelt avhjälpta hinder trädde i kraft 1 
juli, 2001 (Boverket, 2005). Paragrafen anger att alla enkelt avhjälpta hinder på allmänna 
platser samt i allmänna lokaler ska undanröjas med avseende på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (Rättsnätet, 15 okt 
2004). 
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BFS 2004:15 
Boverket har utarbetat föreskrifter med utgångspunkt från kraven i plan och bygglagen. 
Boverkets författningssamling 2004:15 trädde i kraft 1 oktober 2004 och innehåller 
föreskrifter och allmänna råd för hur allmänna platser och områden ska kunna användas av 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Föreskrifterna i 
författningssamlingen ska följas då allmänna platser eller ett område för andra anläggningar 
än byggnader iordningställs. De allmänna råden är upp till var och en att följa. De innehåller 
utformningsdetaljer och generella rekommendationer om hur föreskrifterna uppfylls. Om 
andra lösningar eller metoder än vad som anges i de allmänna råden väljs ska alltid 
föreskrifterna uppfyllas (Boverket, 5 okt 2004). 
 
Författningssamlingen behandlar allmänna platsers utformning såsom gångytor, ramper, 
trappor, hissar, kontraster och markeringar, varningsmarkeringar, skyltar, belysning, 
sittplatser samt parkeringsplatser för rörelsehindrade (Boverket, 5 okt 2004). 
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3. Verktyg för tillgänglighetsarbete 
Enligt riksdagens proposition ”Från patient till medborgare” ska samhället utformas så att 
människor med funktionsnedsättningar ska få tillträde överallt i samhället. Det 
handikappspolitiska arbetet ska inriktas mot att identifiera och undanröja hinder för att öka 
tillgängligheten i samhället.  
 
Tillgänglig stad 
Skriften ”Tillgänglig stad” är en idéskrift framtagen av svenska kommunförbundet för att 
stödja och hjälpa kommunerna i arbetet med tillgänglighetsplaneringen (figur 1) (Thureson, L. 
2003).  
 

 
Figur 1: Skriften Tillgänglig stad. 
  
Skriften tar upp mål och ger förslag på hur tillgänglighetsarbetet i en kommun kan 
struktureras för att upprätta en tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsarbetet är uppdelat i fem 
skeden: 
 

1. Första skedet beskriver framtagandet av vilka gångstråk som är viktiga att satsa i 
första hand på i en kommun, de så kallade primära stråken. Start och målpunkter för 
gående identifieras och viktas beroende på resbehov. De primära stråken finns där de 
största resbehoven för gång-, cykel- eller kollektivtrafiken alstras.  

 
2. I det andra skedet inventeras och analyseras utemiljöns användbarhet för 

funktionshindrade utmed de primära stråken. Fem olika delinventeringar utförs: 
 

o Inventering av avstånd och höjdskillnader på karta. 
o Inventering av gaturummet i fält. Gånglänkar, gångpassager, hinder, lutningar, 

m.m mäts och bedöms utifrån kriterier för tillgänglighet. 
o Inventering av kollektivtrafiken, omfattar identifiering av hinder för resande i 

kollektivtrafikens fordon, informationssystem, turtäthet och linjedragningar. 
o Inventering av kommunens regelverk och policy, omfattar hinder eller brister som 

är beroende av kommunens beslut. Exempelvis vilka rutiner som gäller för vid 
halkbekämpning och snöröjning.  

o Inventering av planer och projekt, omfattar granskning av hur tillgänglighetsfrågor 
har beaktats i den aktuella översiktsplanen, detaljplaner, arbetsplaner och 
bygghandlingar. 
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Då inventeringen är utförd analyseras resultaten med avseende på vilken inverkan 
funna hinder har på stråkets användbarhet med hänsyn till de funktionshindrades 
behov. Ett förslag till programmål kan upprättas.  

 
3. I det tredje skedet analyseras möjliga åtgärder utmed de primära stråken utifrån 

inventeringsresultaten för att skapa ett användbar och tillgänglig gatumiljö för de 
funktionshindrade. Ett åtgärdsprogram tas fram för varje hinder längs stråket.  

 
4. I det fjärde skedet kontrolleras åtgärdsprogrammets uppfyllelse av programmålen som 

tidigare formulerats. En konsekvensbeskrivning görs för varje stråk för att visa och 
lyfta fram kvarvarande problem som noterats under åtgärdsanalysen. En uppföljning 
bör göras med hjälp av handikapporganisationer för att kontrollera användbarheten.  

 
5. I sista och femte skedet sammanställs tillgänglighetsplanen och ställs ut för 

allmänheten. Därefter tar kommunfullmäktige beslut om planen ska antas (Thureson, 
L. 2003). 

 
Till skriften ”Tillgänglig stad” följer checklistor för inventering av företeelserna länkar, 
gångpassager, hinder, lutningar, hållplatser, handikapparkeringar, trappor, vilplatser och 
information. Även en databastillämpning medföljer på CD för att underlätta hantering av 
inventeringsresultaten. Detta för att kunna utföra inventeringen antingen manuellt eller med 
hjälp av en handdator. Som hjälpmedel ute i fält medföljer även en inventeringsmanual i 
fickformat där det beskrivs vilka företeelser som ska inventeras och vad som bör registreras. 
Svenska kommunförbundet har även sammanställt en gränsvärdeslista som komplement till 
checklistorna och databasen för att underlätta analys av inventeringsmaterialet. 
Gränsvärdeslistan anger för varje specifik inventeringsföreteelse då hinder uppstår för olika 
kategorier av funktionshindrade (Thureson, L. 2003). 
 
Handikappombudsmannen - Tillgänglighetscentret 
Förutom skriften ”Tillgänglig stad” finns även råd och stöd att få för myndigheter via 
handikappombudsmannens Tillgänglighetscenter då de ska jobba med sitt 
tillgänglighetsarbete. Handikappombudsmannen är en statlig myndighet som jobbar för 
motverkning av diskriminering i samhället för personer med funktionshinder. Målet är att 
personer med funktionshinder ska ha samma rättigheter och kunna göra samma saker som 
andra personer (Handikappombudsmannen, 15 jan 2006).  
 
Regeringen har givit handikappombudsmannens Tillgänglighetscenter uppdraget att ta fram 
riktlinjer för att få statliga myndigheter att bli tillgängliga. Tillgänglighetscentret har beskrivit 
hur en tillgänglig byggd miljö är utformad för personer med funktionshinder. 
Tillgänglighetscentret har tagit fram inventeringslistor för att myndigheter ska kunna ge svar 
på frågan, hur tillgängliga är lokalerna och vad behöver göras för att lokalerna ska bli 
tillgängliga för personer med funktionshinder? I publika byggnader och byggnader med 
arbetslokaler ska personer med funktionshinder kunna förflytta sig till entrén, igenom entrén, 
inne i byggnaden men även kunna vistas i och kunna utrymma byggnaden vid nödsituationer 
(Tillgänglighetscentret, 15 jan 2006).  
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4. Funktionshindrade och deras behov i gatumiljön 
En funktionsnedsättning (funktionshinder) är den begränsning en människa har att utföra en 
aktivitet på ett sätt som anses vara normalt. Med handikapp menas den begränsning som 
funktionsnedsättningen eller skadan innebär för individen i dennes sociala roll. Handikapp är 
således inte en egenskap hos en person utan uppstår då en person möter svårigheter som en 
följd av sitt funktionshinder och miljöns utformning (se figur 2). En person med 
funktionsnedsättning kan bli handikappad i vissa situationer och miljöer då kravet på 
prestation är högt. Genom att sänka kraven på prestation, göra miljön mer tillgänglig, kommer 
handikappet minska (Johansson, R. 2002).  
 

 
Figur 2: Handikapp, skillnaden mellan kravet på prestation och individens förmåga. 
 
Olika funktionsnedsättningar kräver olika utformningar av gatumiljön. Utformingen av 
gaturummet bör dimensioneras efter de funktionshindrades behov. Det som är tillgängligt för 
dem blir även tillgängligt för alla, men inte tvärtom. Barn upp till 12-14 år har en outvecklad 
förmåga att tolka och registrera trafiksituationer samt svårigheter att läsa och förstå 
trafikinformation. De har således svårt att orientera sig i gaturummet. Svårigheter att orientera 
sig i gatumiljön har även personer med nedsatt syn- och/eller kognitiv förmåga. Åtgärder som 
gör gatumiljön tillgänglig för personer med nedsatt perceptionsförmåga (nedsatt syn och 
hörsel) och kognitiva funktionsnedsättningar (orienterings- och minnessvårigheter) medför att 
även barn får lättare att orientera sig.  
 
Äldre personers förmåga att förflytta sig och ta del av trafikinformation minskar i regel med 
åldern. De kan få minskad rörelse-, perceptions- eller kognitiv förmåga. För äldre är det 
viktigt att förbättra tillgängligheten i gatumiljön (Thureson, L. 2003). 

4.1 Nedsatt rörelseförmåga 
För rullstolsburna personer behöver miljön vara rymlig och fri från hinder. Trappor, branta 
lutningar, höga trottoarkanter, ojämnheter i markbeläggningen samt is och snö kan bli 
opasserbara hinder. Vilken lutning och höjd på nivåskillnader som är passerbara beror på 
förarens balans och armstyrka. Rullstolsburna personer har även begränsad räckvidd. Hur 
långt föraren når beror på förmågan att kunna sträcka sig, rullstolens sitthöjd samt balans. Har 
föraren nedsatt rörlighet i armar och händer begränsas räckvidden ytterliggare (figur 3) 
(Svensson, E. 2001). 
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Figur 3: Begränsad räckvidd (Thureson, L. 2003). 

 
Behoven är olika beroende på vilken rullstol som används. Att passera en kantsten med 
manuell rullstol kan innebära en risk att tippa. Att passera en hög kantsten med elrullstol är 
nästintill omöjligt. Manuella rullstolar är tunga att köra på mjuka samt lutande underlag. En 
elrullstol är ofta större än en manuell rullstol och kräver större utrymme för att ta sig fram 
(Svensson, E. 2001). 
 
Personer med gångsvårigheter kan förutom nedsatt gångförmåga även ha problem med 
balansrubbningar och nedsatt uthållighet. Dessa nedsättningar kan bero på hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdomar. Personer med gångsvårigheter har lätt för att falla och svårt att gå längre 
sträckor utan vilmöjligheter. Trappor och halkiga, ojämna eller lutande underlag är extra 
ansträngande. Många som har gångsvårigheter använder hjälpmedel såsom kryckor, käppar 
eller rollatorer. Personer med gångsvårigheter har ibland svårt att hinna över ett signalreglerat 
övergångställe i tid, då trafiksignalernas tidsintervall är inställda efter normal promenadtakt. 
Miljöer som är anpassade för rullstolsburna är i regel tillgängliga för personer med 
gångsvårigheter (Svensson, E. 2001). 

4.2 Nedsatt perceptionsförmåga 
Nedsatt perception innebär att de processer som tolkar sinnesintrycken är försvagade, dit hör 
synförmågan, hörselförmågan samt lukt- och smakförmågan. Orienterbarheten i gaturummen 
kompliceras av nedsatt syn- och hörselförmåga (Svensson, E. 2001).  

4.2.1 Nedsatt synförmåga 
Gruppen synskadade kan delas in i två huvudgrupper, synsvaga och blinda. Skillnaden mellan 
dessa grupper är stora.  
 
Synsvaga personer tränar sig för att ta till vara på den syn de har kvar samtidigt som de tar 
hjälp av andra hjälpmedel för att kompensera synbortfallet. Att vara synsvag innebär att ha 
nedsatt synskärpa, begränsat synfält eller någon annan inskränkning av synförmågan. 
Synsvaga är beroende av färg- och materialkontraster. Omgivningen blir tillgängligare för 
personer med nedsatt synförmåga om den är tydlig, kontrastrik, enhetlig och logiskt utformad. 
Synsvaga personer använder en kort vit markeringskäpp för att visa att de är synsvaga samt 
för att känna efter kantstenar och andra hinder som framkommer oklart med nedsatt syn 
(Johansson, R. 2002). 
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Gravt synsvaga personer dvs. med endast ledsyn eller blinda personer orienterar sig med hjälp 
av känsel, hörsel, lukt och bygger med hjälp av dessa upp en mental karta av omgivningen. 
Personer som är gravt synsvaga eller blinda måste lära sig och träna in vardagliga färdvägar 
för att sedan kunna orientera sig med hjälp av tankekartan. Den långa vita teknikkäppen är ett 
bra hjälpmedel för orientering och fungerar som en förlängd hand, (figur 4). Teknikkäppen 
används för att upptäcka trappsteg, stolpar, cyklar och andra hinder. Utstickande hinder över 
midjehöjd kan inte upptäckas av blinda personer, om de inte är taktilt markerade i marknivå. 
Teknikkäppen ger även ljudinformation eftersom olika ytornas material och struktur låter 
olika då käppen förs över dem (Svensson, E. 2001). 
 

 
Figur 4: Blind person användandes av vit teknikkäpp (Thuresson, L. 2003). 

4.2.2 Nedsatt hörsel 
En hörselnedsättning leder till svårigheter att kommunicera och tillgodose sig akustisk 
information. Ljud är svåra att uppfatta i bullriga miljöer. En bullrig miljö kan för 
hörselskadade vara ansträngande och uttröttande. En hörapparat kan inte helt kompensera den 
tappade hörselförmågan, utan kan istället leda till större känslighet för bakgrundsljud. För att 
kunna förstå tal måste hörselskadade personer i vissa miljöer läsa på läpprörelserna, se 
ansiktsuttryck och ha ögonkontakt. Belysningen i gatumiljöer måste vara god och får inte vara 
bländande. För döva personer är det viktigt att inga mörka skuggpartier förekommer då de är 
beroende av att kunna se den som använder teckenspråk. (Svensson, E. 2001) 
 
Gatumiljön bör utformas med låga bullernivåer så att hörselskadades miljö blir mer lugn och 
harmonisk, utan stressfaktorer. För att information även skall nå gruppen hörselskadade ska 
all akustisk information kompletteras med visuell information (Johansson, R. 2002). 

4.3 Nedsatt kognitivförmåga 
Med nedsatt kognitiv förmåga menas svårigheter att minnas, att orientera sig samt en 
numerisk- och språklig nedsättning. Denna typ av funktionshinder uppkommer på grund av 
skador i hjärnan, antingen medfödda eller orsakade genom olyckor eller sjukdomar. Vilka 
behov personer med nedsatt kognitivförmåga har är svårt att definiera då behoven är väldigt 
individuella. Behoven beror på skadans och sjukdomens omfattning samt individens egna 
förutsättningar (Svensson, E. 2001). 
 
Utvecklingsstörning är en typ av nedsatt kognitiv förmåga. Personer med utvecklingsstörning 
har svårare än andra att förstå siffror, bokstäver, abstrakt information och skrivna 
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instruktioner. En del har även svårt att bedöma riktning och avstånd och får därför svårt att 
orientera sig i svåra miljöer där det saknas tydlig skyltning med enkla symboler (Johansson, 
R. 2002). 
 
Viktiga behov som är gemensamma för personer med nedsatt kognitiv förmåga är att skapa en 
lättorienterbar miljö. Detta åstadkoms genom att gaturummet inreds systematiskt med tydliga 
samt lättförståliga skyltar och riktmärken, förslagsvis med enkla symboler. För att uppnå en 
överblickbar miljö bör färgsättning och belysning möjliggöra en förtydning av gaturummet så 
orientering underlättas. Så få förändringar som möjligt bör finnas i trafiksystemet, 
överraskningar i gatumiljön kan leda till förvirring. Om förändringar ska ske bör information 
även finnas i lättläst text (Svensson, E. 2001). 

4.4 Allergiker 
Allergi är en överreaktion i immunförsvaret som orsakas av ett för kroppen främmande ämne 
s.k. allergener. Dessa kan ge upphov till snuva, astma, eksem, huvudvärk, blodtrycksfall eller 
liknade. Allergi utvecklas vanligtvis genom upprepade kontakter med vissa ämnen och kan 
förebyggas av en miljö med få allergena ämnen. Den sammanlagda halten av allergena ämnen 
bör vara så låg som möjligt då allergiska reaktioner kan uppkomma då olika ämnen blandas 
(Svensson, E. 2001). 
 
I utemiljön är det ofta pollen som orsakar allergiska problem, främst från vindpollinerande 
träd och buskar såsom björk, al och hassel. Även gräs- och ogräspollen är besvärande (figur 5) 
(Efraimson, R. 2002). 
 

 
Figur 5: Tillgänglighetsproblem orsakade av allergi (Thuresson, L. 2003). 
 
All pollen som sprids med vinden under växtperioderna går inte undvika men genom 
planering och plantering av växter och träd som är bättre lämpade för allergiker kan utemiljön 
göras mer tillgänglig. Vid val av vegetation kan grundregeln vara att välja träd, 
buskar eller andra växter som inte doftar starkt samt har frömjöl som sprids med hjälp av 
vinden. Träd, buskar och växter som använder sig av insektspollinering är bra alternativ 
(Efraimson, R. 2002).  
 
Även tobaksrök, matos, parfymdofter, luftföroreningar och avgaser i utemiljön kan framkalla 
allergiska reaktioner. Vid cirkulationsplatser är de allergiska problemen mindre jämfört med 
vid signalreglerade korsningar eftersom att trafiken inte lika länge står stilla här. 
Accelerationer och retardationer orsakar de största luftföroreningsutsläppen från biltrafiken 
(Svensson, E. 2001). 
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5. Luleå centrum  
Luleå är norrbottens residensstad beläget utmed kusten vid Luleå älvens mynning. Luleå 
identifieras av att vara en sjöstad men även en vinterstad. En stor del av året är präglat av 
mörker, snö och kyla och detta ställer krav på stadsmiljön. Det geografiska läget tillsammans 
med klimatförutsättningarna är en central utgångspunkt för utformningen av Luleås stadsmiljö 
(Luleå kommun, 2004). Befolkningsmängden i kommunen är 72 237 personer varav 45 191 
bor inom tätorten (Sundvall, Mikael). I Luleås stadskärna finns ett stort utbud av handel, 
service och nöjen. Storgatan är Luleås pulsåder gällande främst handel och nöjen (se figur 6). 
Under sommaren tillkommer många tillfälliga möbleringar i form av exempelvis 
uteserveringar. 
 

 
Figur 6: Vy över Storgatan i Luleå. 
 
I Luleå bor det ungefär 7000 funktionshindrade (år 2000), antingen med varaktiga eller med 
tillfälliga funktionsnedsättningar på grund av fysiska, psykiska eller intellektuella skador eller 
sjukdomar. Luleå kommun har under år 2000 tagit fram en plan över vilka insatser som krävs 
för att Luleå ska bli enklare att leva och bo i även om man är funktionshindrad. Planen bygger 
på FN:s standardregler om att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning jämlikhet och 
delaktighet i samhället. Ett av målen i Luleås handikapplan är att göra den fysiska miljön 
tillgänglig för människor oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar människor har. 
Omgestaltning av stadsmiljön är en del i arbetet med att nå en tillgänglig fysisk miljö (Luleå 
kommun, 2000). 
 
Projektet Storgatan syftar till att förändra stadsmiljöns omgestaltning. De oskyddade 
trafikanterna ska ges mer utrymme, bilarnas hastighet ska anpassas efter gående och cyklister. 
Storgatan ska även vara tillgänglig för alla och med hög tillgänglighet för personer med olika 
funktionshinder. Mer om detta finns att läsas om i kapitlet 7.4.3 ”Inventering av program och 
projekt”. 

5.1 Stråket Smedjan - Sundsgården 
Det stråk som granskas närmare i detta examensarbete löper mellan köpcentret Smedjan och 
äldreboendet Sundsgården (se figur 7). Stråket är framtaget av Luleå kommun att vara ett 
primärt stråk eftersom många äldre och funktionshindrade dagligen nyttjar stråket samt att i 
framtiden ses andelen äldre personer öka.  



 11

 
Figur 7: Stråket Smedjan – Sundsgården. 
 
Stråket består av olika typer av länkar såsom gågata och integrerade gång- och cykelbanor. 
Det finns 12 st övergångsställen varav 4 är signalreglerade. Vidare finns också en 
signalreglerad järnvägsövergång (se figur 8) där antalet passerande tåg per dag är 37 stycken.  
 

 
Figur 8: Övergångsställen utmed stråket Smedjan – Sundsgården.   
 

Floras Kulle
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Utmed stråket finns även en park ”Floras kulle” för rekreation, lek och återhämtning (se figur 
7 och 9).  
 

 
Figur 9: Floras kulle. 
 
Trafikantslagen utmed stråket är mycket varierade. Förutom cyklister och fotgängare är 
andelen motorfordon högt. Prästgatan och Lulsundsgatan är viktiga transportleder för tung 
trafik. Prästgatan och Kungsgatan har de högsta uppmätta trafikmängderna på stråket med 
cirka 7000 motorfordon per vardagsmedeldygn. Övriga gator har trafikmängder på mellan 
1000 och 4000 fordon per vardagsmedeldygn (Sundvall, Mikael). Skyltade hastigheter är 50 
km/h på alla gator förutom på Lulsundsgatan där hastigheten är 30 km/h.  
 
Bussförbindelserna utmed stråket är goda och förutom lokaltrafikens busslinjenät finns också 
busstationen Loet (se figur 10) som är en viktig regional målpunkt. En speciell busslinje 
trafikerar utmed stråket för att underlätta på- och avstigning för äldre och funktionshindrade. 
Denna busslinje har hållplatser vid särskilda målpunkter såsom vårdcentraler och 
äldreboenden.  
 

 
Figur 10: Busshållplatser utmed stråket Smedjan – Sundsgården. 
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Olycksstatistik utmed stråket år 2003 visar att 19 olyckor inträffat med oskyddade trafikanter 
(se figur 11). Fyra av dessa olyckor var konflikter mellan motorfordon och oskyddade 
trafikanter och sex olyckor var singelolyckor bland fotgängare. En olycka har skett mellan 
cykel och fotgängare. Resterande åtta var antingen singelolyckor bland cyklister eller olyckor 
mellan cyklister (Karlberg, Rune).  
 

 
Figur 11: Innträffade olyckor utmed stråket Smedjan – Sundsgården år 2003. 
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6. Åsikter och erfarenheter 
För att få inblick i hur personer med funktionshinder upplever stråket Smedjan- Sundsgårdens 
nuvarande gatumiljö har ett antal handikapporganisationer kontaktats. Handikappförbundets 
samarbetsorgan (HSO), Synskadades riksförbund (SRF), Hörselskadades riksförbund (HRF), 
Astma- och allergiförbundet samt föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar 
(FUB).  
 
För att få en större förståelse och egna erfarenheter för hur tillgänglig gatumiljön är för 
personer med funktionshinder har funktionsnedsättningarna nedsatt synförmåga och nedsatt 
rörelseförmåga fingerats över en dag.  

6.1 Intressenternas åsikter 
Nedan följer en sammanställning över handikapporganisationernas synpunkter på stråket 
Smedjan - Sundsgården.  
 
Personer med nedsatt rörelseförmåga  
För att få reda på hur personer med nedsatt rörelseförmåga upplever stråkets gatumiljö 
kontaktades HSO (Handikappförbundets samarbetsorgan) som är en paraplyorganisation över 
alla handikappförbund. 
 
Enligt HSO upplevs gågatan i centrala Luleå som rörig. Det förekommer ofta felparkerade 
cyklar och felplacerade trottoarpratare utmed Storgatan. Sommartid blir uteserveringarna 
problem då framkomligheten minskar. Vid flertalet övergångställen uppges björkar vara ett 
problem eftersom sikten skyms av nedhängande grenar. Ett annat problem är den integrerade 
gång- och cykelbanan intill Prästgatan. Här uppstår det ofta konfliktsituationer mellan 
trafikanter. Någon struktur över vilken sida som trafikantslagen ska färdas på finns inte, detta 
medför otrygghet för särskilt äldre, synskadade och rullstolsburna (Kumppani, Birger). 
 
Efter rekommendation från HSO intervjuades två rullstolsburna personer som ofta vistas i 
gatumiljön. Dessa personer uppgav problem med för höga kantstenar och avsaknad av ramper 
vid övergångställena. Vid de signalreglerade övergångsställena i korsningen 
Storgatan/Kungsgatan är tidsintervallet för att passera övergångsstället för kort vilket leder till 
att personer färdandes i rullstol eller gåendes med rollator ofta tvingas stanna på mittrefugen. 
Vintertid är situationen värre, snön gör trottoarkanterna mindre synliga och ramperna packas 
fulla med snö och sätts ur funktion. Ytterligare ett problem som framkom var nedfallna löv 
under hösten. Blöta löv gör gångbanan slirig och svårframkomlig på grund av låg friktion. 
Ett annat problem utmed stråket är järnvägsövergången. Rullstolarnas små hjul fastnar i 
utrymmet för tågens hjulflänsar (Informant 1+2). 
 
Personer med nedsatt perceptionsförmåga 
Synskadades riksförbund (SRF) och hörselskadades riksförbund (HRF) kontaktades för att få 
svar på vilka problem som personer med nedsatt synförmåga respektive hörselförmåga har 
utmed stråket.  
 
De problem som personer med nedsatt syn upplever utmed stråket är enligt SRF de tillfälliga 
möbleringarna i form av uteserveringar, cyklar, papperskorgar samt felplacerade 
trottoarpratare och klädstånd. För att slippa dessa tvingas synskadade välja en annan väg, 
gäller särskilt Storgatan som har många tillfälliga möbleringar. Det är även problem att hitta 
övergångställena, ledning fram till övergångsstället samt markering av övergångstället saknas. 
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Ytterligare problem vid övergångställena är att kantstenarna ut mot körbanan är för låga. Vid 
de signalreglerade övergångställena vid Kungsgatan och Prästgatan är det tickande ljudet för 
lågt. Vid rusnings trafik går det inte höra ljudsignalen. Ytterliggare problem finns utmed 
gång- och cykelvägen intill Prästgatan. Här har synskadade personer svårt att veta var de 
befinner sig då det är en lång sträcka att gå utan riktmärken. Ett annat stort problem är 
järnvägsövergången, både taktil och visuell varningsmarkering saknas. Om signalerna går 
igång och bommarna går ned kan en blind person hamna mellan bommarna i tro att man står 
på rätt sida om bommarna (Tillberg, Thomas). 
 
De problem som personer med nedsatt hörselförmåga upplever utmed stråket är enligt HRF de 
icke signalreglerade övergångsställena och den integrerade gång- och cykelbanan intill 
Prästgatan. Vid icke signalreglerade övergångsställen upplevs en otrygghet då hörselskadade 
personer måste förlita sig på endast synen. Den oseparerade gång- och cykelvägen intill 
Prästgatan undviks på grund av det höga antalet cyklister och mopedister. Höga ljud som 
kommer plötsligt, exempelvis mopedister som kommer bakifrån samt snabbt passerande 
cyklister kan ljudöverkänsliga personer lätt bli skrämda av (Grönlund, Zulema) vilket leder 
till otrygghet. 
 
Personer med nedsatt kognitivförmåga 
FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar kontaktades för att få svar på vilka 
problem som personer med nedsatt kognitivförmåga har utmed stråket. Tyvärr har ej svar 
inkommit. 
 
Allergiker 
Astma- och allergiförbundet kontaktades för att få svar på vilka problem allergiker har utmed 
stråket. 
 
De problem som allergiker upplever är främst avgaserna från bilar utmed de större trafikerade 
lederna såsom Prästgatan. Gång- och cykelvägen utmed Prästgatan undviks och istället väljer 
de en annan väg att gå även om det innebär en omväg. Vintertid blir situationen värre då 
kylan gör att avgaserna stannar en längre tid i närområdet. Andra upplevda problem är 
björkarna utmed den integrerade gång- och cykelbanan intill Prästgatan. Under 
marknadsdagar förekommer korvgrillning och andra typer av matos samt ponnyridning vilket 
vållar stora problem bland allergiker.  Detta leder till att de hellre stannar hemma under 
sådana dagar (Angerud, Gudrun). 

6.2 Egna erfarenheter - en dag som funktionshindrad 
För att få större förståelse och egna erfarenheter över de funktionshindrades situation testades 
att vara rullstolsburen samt synskadad över en dag i oktober månad. 
 
Rullstolsburen 
Tillsammans med två rullstolsburna personer (Informant 1+2) upplevdes stråket Smedjan - 
Sundsgården från de rullstolsburnas perspektiv. Det som först konstaterades var att sikten 
försämrades avsevärt. Övergångsställen upplevdes som barriärer eftersom kantstenarna var 
mycket svåra att ta sig över. Även en nästan obefintlig kantstenshöjd utgjorde ett stort 
problem. Att passera över kantstenar krävde både armstyrka ,teknik och stor koncentration.. 
De signalreglerade övergångsställenas tidsintervall var för kort. Känslan av att tippa ur 
rullstolen eller att inte komma över kantstenen innan biltrafiken fick grönt ljus utgjorde en 
stressfaktor och en känsla av otrygghet. Vidare upplevdes begränsning av räckvidden, det var 
svårt att nå för högt placerade tryckknappsdosor och sopkorgar. Att ta del av 
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informationstavlor försvårades även på grund av deras höga placering. Andra problem var 
felparkerade cyklar som utgjorde hinder i färdriktningen.  
 
Synskadad 
Synskadades riksförbund (SRF) tillhandahöll 4 par testglasögon med fingerad optik samt en 
vit teknikkäpp som möjliggjorde inblick i hur det är att vara synskadad (figur 12). Synfelen 
som fingerades var olika grader av synnedsättning och synbortfall. Synnedsättningsgraden 
varierades från att endast kunna bedöma fingerantal på två meters avstånd till att endast ha en 
liten synnedsättning som medför ett suddigt seende.  
 
Ett par glasögonen gav ett centralt synbortfall. Mitten av ögats synfält var borta vilket 
medförde svårigheter i att kunna fokusera blicken. Endast det perifera seendet var möjligt. 
Mötande trafikanter upplevdes obehagliga eftersom de uppfattades först då de var mycket 
nära. Varje möte blev en plötslig och en oförutsägbar händelse. Ett annat par glasögon gav 
kraftigt nedsatt synfält med endast ett litet tunnelseende. Det perifera seendet existerar inte på 
denna typ av synbortfall vilket medförde att den närmaste omgivningen inte gick att urskilja. 
Det var svårt att se var man satte fötterna vilket ledde till ökad snubbelrisk eller risk för 
kollision med hinder.  
 

 
Figur 12: Test av fingerat synfel. Hjälpmedlet är en teknikkäpp. 
 
Gemensamt för dessa typer av synnedsättningar var att vita och röda kontraster gick att 
urskilja tydligt mot gatumiljön. Däremot gick det inte att urskilja några detaljer såsom 
ojämnheter i gångbanans beläggning. 
 
Användandet av teknikkäpp gav trygghet och möjlighet till säkrare orientering. Gränsen 
mellan asfalt och gräs kändes tydligt men det var lätt att fastna med käppen i gräset särskilt 
vid lövansamlingar. Mellan asfalt och jämnt lagda betongplattor var gränsen svår att uppfatta. 
Det var svårt att hålla riktningen på ett ledstråk, stor koncentration krävdes. Ett ledstråk 
bestående av smågatsten var lika enkel att uppfatta som taktila sinusplattor. 
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7. Inventering av stråket Smedjan - Sundsgården 
För att kartlägga hur tillgänglig gatumiljön är för de funktionshindrade utmed stråket Smedjan 
– Sundsgården har ett antal inventeringar utförts, fältinventering, inventering av kommunens 
regelverk samt inventering av projekt och program. Tyngdpunkt har lagts på 
fältinventeringen. 

7.1 Inventering i fält 
Inventeringen i fält genomfördes med hjälp av databasen som finns bifogad ”Tillgänglig 
stad”. Databasen ligger som grund men är något reviderad av Vägverket Konsult. Vägverket 
Konsult har därefter kopplat databasen till ett ArcGIS kartdokument för att möjliggöra lagring 
av data digitalt direkt vid fältinventeringen. Denna utrustning användes vid inventeringen av 
stråket Smedjan – Sundsgården. 
 
Fältinventeringen utfördes med hjälp av en handdator tillhandahållen av Vägverket Konsult.  
Mäthjul, måttband, digitalt vattenpass samt en digitalkamera för fotodokumentering 
tillhandahölls av Luleå kommun. De företeelser som var möjliga att inventera var länkar, 
gångpassager, hinder, handikapparkeringar, lutningar, trappor och vilplatser. Till varje 
företeelse gavs möjlighet till inskrivning av fritext om speciella problem förekom. Utmed 
stråket Smedjan – Sundsgården förekom inga handikapparkeringar eller trappor varav ingen 
inventering av dessa företeelser var möjligt. Eftersom inventeringen utfördes under oktober 
månad var samtliga vilplatser intagna för vinterförvaring. Vidare utfördes inventeringen under 
dagtid vilket medförde svårbedömd belysningssituation. Mot denna bakgrund gjordes en 
särskild inventering av vilplatser och belysningssituationen utmed stråket Smedjan – 
Sundsgården.  
 
Andra problem var att inventeringsmaterialet inte möjliggjorde fullständig klarläggning av 
alla företeelser såsom järnvägsövergång, torg och öppna ytor samt entréer. För att utföra 
inventering av dessa togs nya checklistor fram (se kapitel 7.1.1). 
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LÄNKAR 
En länk utgör ett delstråk i gångvägnätet. Länkarna är framtagna efter gångbanans karaktär 
och utgör en homogen utformning. Länken bedömdes med avseende på typ av länk och 
ytmaterial, jämnhetsgrad, gångflöden, gångbanebredd, belysning, intilliggande yta, visuell 
och taktil sidoavgränsning samt antal avbrott. Tabell 1 visar valbara alternativ till varje 
bedömningspunkt.  
 
Tabell 1: Inventeringspunker och alternativ till länkinventering. 
Inventeringspunkter Alternativ 
Typ av länk Gångbana, Blandtrafik med 

cykel, Blandtrafik med bilar, 
Torg/öppen yta. 

Ytmaterial Asfalt, Betongplattor, 
Betongsten, Marktegel, 
Granithällar, Grus, Storgatsten, 
Smågatsten, Gräs, 
Naturstensplattor. 

Jämnhetsgrad Jämn, Ojämn, Mycket ojämn. 
Gångflöde Högt, Lågt. 
Gångbanebredd (m)  
Belysning Ja, Nej. 
Intilliggande yta Biltrafik, Cykeltrafik, Ingen. 
Visuell sidoavgränsning  Ja, Nej. 
Taktil sidoavgränsning Ja, Nej. 
Antal avbrott >1m  
 
Bedömningen av den visuella sidoavgränsningen i tabell 1 mellan intilliggande yta och 
gångbana uppskattas med avseende på ljuskontrast. Enligt NCS- systemet innebär visuell 
sidoavgränsning en kontrastskillnad på minst 40% mellan intilliggande yta och gångbana. 
Betydelsen av avbrott innebär avsaknad av kännbar sidoavgränsning.  
 
LUTNINGAR 
Lutningar bedömdes med avseende på längs- eller tvärlutning, ledstång, ledstångshöjd, 
underliggare/avåkningsskydd, vilplan, sträckning >6m, trapp som alternativ till ramp. Tabell 2 
visar valbara alternativ till varje bedömningspunkt.  
 
Tabell 2: Inventeringspunker och alternativ till inventering av lutningar. 
Inventeringspunkter Alternativ 
Längslutning (%)  
Tvärlutning (%)  
Sträckning >6m Ja, Nej 
Ledstång En sida, båda sidor, saknas. 
Ledstångshöjd (m)  
Underliggare/Avåkningsskydd Ja, Nej 
Vilplan Ja, Nej 
Trapp som alternativ till ramp Ja, Nej 
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GÅNGPASSAGER 
En gångpassage är alla typer av korsningspunkter där en oskyddad trafikant kommer i konflikt 
med motorfordon, det vill säga där en gående har anspråk att korsa en gata. Gångpassager 
utgörs av skyltade samt signalreglerade övergångsställen och oskyltade gångpassager. 
Gångpassager bedömdes med avseende på hastighetssäkring, antal körfält, signalreglering, 
ljudsignal, refug, kantstenshöjd, ledning fram, ramp, signalyta, tryckknapp, riktningsgivare, 
konflikt med cykel, lagenlig skyltning, tydlig målning, belysning. Tabell 3 visar valbara 
alternativ till varje bedömningspunkt. 
 
Tabell 3: Inventeringspunker och alternativ till inventering av gångpassager. 
Inventeringspunkter Alternativ 
Hastighetssäkring Ja, Nej 
Antal körfält  
Signalreglering Ja, Nej 
Ljudsignal Ständigt aktiv, Aktiv viss tid, 

Ingen. 
Refug Ja, Nej 
Kantstenshöjd (cm)  
Ledning fram Visuell, Taktil, Både visuell 

och taktil, Ingen.  
Ramp  Ja, Nej. 
Signalyta Visuell, Taktil, Både visuell 

och taktil, Saknas. 
Tryckknapp  Ja, Nej 
Konflikt med cykel Ja, Nej 
Riktningsgivare Vinkelrät kant, Ljudsignal, 

Räcke, Taktil karta, Saknas. 
Lagenlig skyltning Ja, Nej 
Tydlig målning Ja, Nej 
Belysning Ja, Nej 
 
Bedömning av hastighetssäkring (se tabell 3) innebär att motorfordon ej ges möjlighet till att 
överskrida 30 km/h över gångpassagen. Detta eftersom 30 km/h ger lägsta risken för allvarlig 
skadeföljd (Brandberg, V et al. 2002). Innebörden av antal körfält är största antalet körfält att 
passera innan refug. Om gångpassagen har refug bedöms den utifrån djup, kantstenshöjd, 
ramp, riktningsgivare och om tryckknapp finns. Vissa punkter inventeras på båda sidor av 
övergången, sida A respektive sida B. Betydelsen av ledning fram till gångpassage utgår från 
om ledning (taktil eller visuell) finns utmed någon sida av gångbanan fram till passagen. 
Exempel på visuell och taktil ledning fram är en gräskant eller ett vitmålat ledstråk. Signalyta 
är en markering i marknivå (visuell eller taktil) som signalerar för en synskadad var möjlighet 
finns att korsa körbanan. Exempel på signalyta är taktila stopplattor. Bedömningspunkten 
konflikt med cykel innebär korsande cykelbana innan övergången. En riktningsgivare finns 
om rätt färdriktning över gångpassagen kan tas ut av en person med synnedsättning. Exempel 
på riktningsgivare är vinkelrät kant eller taktil karta. Belysning över passagen bedöms utifrån 
om det finns någon intilliggande belysningsarmatur.  
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HINDER 
Ett hinder utgör en punktföreteelse som kan leda till framkomlighets- och säkerhetsproblem 
såsom gropar eller utstickande grenar. Hinder bedömdes med avseende på typ, 
kontrastmarkerat, markerat i marknivå, fribredd och höjd samt ojämnheter i gångbanan. Inga 
tillfälliga hinder såsom containrar och trottoarpratare har medtagits i inventeringen. Tabell 4 
visar valbara alternativ till varje bedömningspunkt. 
 
Tabell 4: Inventeringspunker och alternativ till inventering av hinder. 
Inventeringspunkter Alternativ 
Typ av hinder Grop, Stolpe, Kantsten, 

Ränndal, Elskåp, Övrigt. 
Kontrastmarkerat Ja, Nej 
Markering i marknivå Ja, Nej 
Fri bredd (m)  
Fri höjd (m)  
Utformning ränndal Djup och rund, Grund och 

fyrkantig, Grund och rund. 
Ojämnheter i gångbanan (cm)  
 
Kontrastmarkering (se tabell 4) innebär att hindret har minst 40% kontrast mot omgivningen 
för att möjliggöra synbarhet enligt NCS-systemet. Markering i marknivå innebär en taktil 
markering för att signalera att hinder förekommer. Exempel på taktil markering i marknivå är 
smågatsten runt träd eller runt andra hinder. Med ojämnheter i gångbanan menas hur högt 
hindret sticker upp eller är nedsänkt i förhållande till gångbanan.  
 
VILPLATSER 
Eftersom alla vilplatser var intagna för vinterförvaring gjordes istället inventeringen med 
hjälp av en karta med bänkarnas placering samt via ett besök på Luleå kommuns förråd. 
”Tillgänglig stads” inventeringsmanual utnyttjades dock med vissa kompletteringar för mer 
detaljerad beskrivning. Tabell 5 visar valbara alternativ för varje bedömningspunkt.  
 
Tabell 5: Inventeringspunker och alternativ till inventering av vilplatser. 
Inventeringspunkter Alternativ 
Sitthöjd (cm)   
Ergonomiskt utformad sittyta  Ja, Nej 
Armstödshöjd (cm)  
Armstöd på bägge sidor om bänken Ja, Nej 
Armstöd passerar sittytans framkant Ja, Nej 
Greppvänligt handtag Ja, Nej 
Tvärslå i linje med bänkens främre ben Ja, Nej 
Ryggstöd Ja, Nej 
Hårdgjord yta mellan vilplats och 
intilliggande gångyta 

Ja, Nej 

Vilplats placerad vid sidan om gångytan Ja, Nej 
Belysning av vilplats Ja, Nej 
Vilplats var 100m utmed gångyta Ja, Nej 
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BELYSNING 
Fältinventeringen utfördes mestadels under dagtid vilket medförde att belysningssituationen 
blev svårbedömbar. Bedömningen av belysningen gjordes enbart med avseende på om 
närliggande belysningsarmatur fanns vid inventeringsobjektet. Detta medförde ingen sann 
belysningssituation varav en ytterligare belysningsinventering utfördes med hjälp av en 
fotometer (Hagner, modell S1). Detta genomfördes under kvällstid och mätpunkterna valdes 
med jämna intervall utmed stråket. Gångpassager inventerades separat. Mätningen utfördes 
med avseende på belysningsstyrka (lux) och en medelbelysningsstyrka beräknades. 
Belysningsstyrkan är ett mått på hur mycket ljus som träffar en yta (ljusflöde/m2 = lux) 
(Vägverket, 25 aug 2004). 

7.1.1. Nya checklistor 
Eftersom det inte gick att inventera järnvägsövergång, torg/öppna ytor samt entréer skapades 
nya checklistor för granskning av dessa företeelser. Framtagningen av de nya checklistorna 
utfördes genom noggrann granskning av de funktionshindrandes behov. Tabell 6-8 redovisar 
en sammanställning av checklistornas innehåll inkluderande källan för vardera 
inventeringspunkt. Där ingen källa anges har egna noteringar gjorts.  
 
JÄRNVÄGSÖVERGÅNG 
Järnvägsövergången bedömdes med avseende på typ av övergång, utformning av körspår och 
spårområde, ledning fram respektive över spårområdet, riktningsgivare, signalyta samt 
kontrasterande bommar. Tabell 6 visar valbara alternativ till varje bedömningspunkt.  
 
Tabell 6: Inventeringspunker och alternativ till inventering av järnvägsövergång. 
Inventeringspunkter Alternativ Källa 
Typ av bevakad övergång Helbom, Halvbom, Ljud- och 

ljusanläggning, Saknas 
(Svensson, E. 2001) 

Antal spår (st)   
Utformning av körspår Djup, Bredd (cm) (Svensson, E. 2001) 
Ledning över spårområde Visuell, Taktil, Både visuell 

och taktil, Saknas 
 

Korsningsvinkel (grader)   (Vägverket, 3 juni 2004)
Ledning fram till spårområde Visuell, Taktil, Både visuell 

och taktil, Saknas 
(Boverket, 5 okt 2004) 

Riktningsgivare Ja, Nej (Boverket, 5 okt 2004) 
Signalyta Visuell, Taktil, Både visuell 

och taktil, Saknas 
(Boverket, 5 okt 2004) 

Kontrastmarkerade bommar Ja, Nej (Boverket, 5 okt 2004) 
 
Med körspårets djup avses utrymmet för tågens hjulflänsar som kan utgöra hinder. Djupa och 
breda utrymmen kan medföra att kryckor och rullstolar kan fastna. Korsningsvinkeln avser 
vinkeln mellan spårrälsen och gångbanan. Denna kan medföra liknande problem som djupa 
och breda utrymmen för hjulflänsen. Fullständig checklista för inventering av 
järnvägsövergång återfinns i bilaga 1a. 
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TORG/ÖPPEN YTA 
Torg och öppen yta bedömdes med avseende på beläggningens jämnhetsgrad, om cykeltrafik 
var tillåten, existens av möbleringszon, om det var möjligt att orientera över samt om miljön 
upplevdes trygg och säker. Tabell 7 visar valbara alternativ till varje bedömningspunkt.  
 
Tabell 7: Inventeringspunker och alternativ till inventering av torg/öppen yta. 
Inventeringspunkter Alternativ Källa 
Beläggning  Asfalt, Betongplattor, 

Betongsten, Marktegel, 
Granithällar, Grus, 
Storgatsten, Smågatsten, 
Gräs, Naturstensplattor. 

(Thuresson, L. 2003) 

Jämnhetsgrad  Jämn, Ojämn, Mycket ojämn (Boverket, 5 okt 2004) 
Cykeltrafik  Separerad, Oseparerad, Ingen (Boverket, 5 okt 2004) 
Ledning över  Visuell, Taktil, Visuell och 

taktil, Ingen 
(Boverket, 5 okt 2004) 

Möbleringszon Ja, Nej  (Boverket, 5 okt 2004) 
Markering av möbleringszon Visuell, Taktil, Visuell och 

taktil  
(Boverket, 5 okt 2004) 

Enkel och logisk utformad 
färdriktning 

Ja, Nej (Boverket, 5 okt 2004) 

Säker och trygg miljö Ja, Nej  
 
Fullständig checklista för inventering av torg och öppna ytor återfinns i bilaga 1b. 
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ENTRÉER 
Entréer bedömdes med avseende på om entrén lätt kunde urskiljas mot omgivningen, om det 
fanns trappa och/eller ramp, utseendet på trappa/ramp, utformning ledstång, utrymme ovan 
trappa/ramp, om rökförbud och icke allergena växter finns vid ingång samt om det finns risk 
för snö och isbildning. Tabell 8 visar valbara alternativ till varje bedömningspunkt. 
 
Tabell 8: Inventeringspunker och alternativ till inventering av entréer. 
Inventeringspunkter Alternativ Källa 
Tydligt urskiljbar  Ja, Nej (Boverket, 5 okt 2004) 
Ledning fram  Visuell, Taktil, Visuell och 

taktil, Saknas 
(Svensson, E.2001) 

Icke allergena växter Ja, Nej (Svensson, E.2001) 
Rökförbud  Ja, Nej (Svensson, E.2001) 
Risk för snö och isbildning Ja, Nej  
Markering trappa och trappsteg Visuell, Taktil, Visuell och 

taktil, Saknas 
(Boverket, 5 okt 2004) 

Utformning trappsteg Djup, Bredd, Antal (Boverket, 5 okt 2004), 
(Thuresson, L. 2003), 
(Svensson, E.2001) 

Vilplan ramp och trappa Ja, Nej (Svensson, E.2001) 
Utformning ledstång Kontrastmarkerad, Löper 

oavbrutet, Greppvänlig, 
Passering förbi trappa/ramp 

(Boverket, 5 okt 2004) 

Utformning ramp Lutning, Bredd, 
Avåkningsskydd 

(Thuresson, L. 2003) 
(Boverket, 5 okt 2004) 

Markering innan och efter ramp Visuell, Taktil, Visuell och 
taktil, Saknas 

(Boverket, 5 okt 2004) 

Utrymme ovan trappa/ramp Bredd, Djup (Svensson, E.2001) 
 
Fullständig checklista för inventering av entréer återfinns i bilaga 1c. 

7.2 Inventering av kommunens regelverk 
Inventering av kommunens regelverk genomfördes genom granskning av riktlinjer och 
intervjuer med ansvariga tjänstemän på kommunen utfördes. Syftet med denna inventering är 
att se över Luleå kommuns regelverk och policy angående brister som uppkommer i och med 
kommunens beslut.  
 
För att bedöma tillgänglighetsanpassningen av Luleå kommuns regelverk har följande 
beslutsområden setts över i samråd med Luleå kommun:  
 
• Bestämmelser för hantering av tillfälliga hinder (skyltar, uteserveringar). 
• Bestämmelser för val och placering av vegetation. 
• Bestämmelser för snöröjning och halkbekämpning. 
• Bestämmelser för renhållning av gaturummet. 
• Bestämmelser för hantering av hinder i gångbanan (trasig beläggning och andra 

ojämnheter). 
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7.3 Inventering av program och projekt 
Denna inventering utgår från om tillgänglighetsfrågor har beaktats i samband med 
upprättandet av program och projekt. I samråd med Luleå kommun har endast 
Stadsmiljöprogrammet samt Storgatan projektet granskats med avseende på den fysiska 
utformningen av gaturummet. Stadsmiljöprogrammet valdes eftersom det omfattar översiktlig 
utformning och gestaltning av Luleå stads inriktning och mål för utveckla av stadsmiljö. 
Storgatanprojektet är däremot ett pågående projekt där ett delmål är att göra Luleå kommuns 
mest attraktiva affärsstråk mer tillgängligt. Har Luleå kommun uppfyllt de funktionskrav som 
funktionshindrade ställer på gaturummet? 

7.4 Sammanställning 
Nedan följer en sammanställning av utförd inventering. Sammanställningen är uppdelad på 
resultat från fältinventering, inventering av Luleå kommuns regelverk samt kommunens 
program och projekt.  

7.4.1 Fältinventering  
De objekt som inventerades återfinns i figur 13. 

  
Figur 13: Inventerade objekt. 
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LÄNKAR 
Stråket delades upp på 23 länkar (se figur 14, nr 1-23).  

 
Figur 14: Inventerade länkar. 
 
Sammanfattning av inventeringsresultat se tabell 9. För fullständigt resultat för vardera länken 
se bilaga 2a.  
 
Tabell 9: Sammanfattning av inventeringsresultat – länkar. 
Inventeringspunkter Antal länkar (23st totalt) 
Typ av länk 17 gångbanor 

6 blandtrafik med cykel 
Ytmaterial 8 asfalt 

9 betongplattor 
3 storgatsten 
3 naturstensplattor 

Jämnhetsgrad 12 jämn 
10 ojämn 
1 mycket ojämn 

Gångflöde 16 högt  
7 lågt 

Gångbanebredd (m) 1,7 < samtliga länkar < 4,0  
Belysning 14 ja 

9 nej 
Intilliggande yta 15 biltrafik 

8 ingen 
Visuell sidoavgränsning  21 ja 

2 nej 
Taktil sidoavgränsning 23 ja 
Antal avbrott >1m 38 st (samtliga länkar) 
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LUTNINGAR 
Mätning av marklutning genomfördes på 5 platser (se figur 14, A-E). 
 
Sammanfattning av inventeringsresultat se tabell 10. För fullständigt resultat för vardera 
lutningen se bilaga 2b.  
 
Tabell 10: Sammanfattning av inventeringsresultat – lutningar. 
Inventeringspunkter Antal lutningar (5st totalt) 
Längslutning (%) samtliga lutningar ≤ 13  
Tvärlutning (%) 2 ≤ samtliga lutningar ≤ 15 
Sträckning >6m 5 nej 
Ledstång 5 saknas 
Ledstångshöjd (m)  -  
Underliggare/Avåkningsskydd 5 nej 
Vilplan 5 nej 
Trapp som alternativ till ramp 5 nej 
 
 
GÅNGPASSAGER 
Stråket omfattade 22 gångpassager (se figur 15, nr 1-22).  

 
Figur 15: Inventerade gångpassager 
 
Sammanfattning av inventeringsresultat se tabell 11. För fullständigt resultat för vardera 
gångpassagen se bilaga 2c.  
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Tabell 11: Sammanfattning av inventeringsresultat – gångpassager. 
Inventeringspunkter Antal gångpassager (22st totalt) 
Hastighetssäkring 9 ja 

13 nej 
Antal körfält 1 körfält = 6 

2 körfält = 15 
3 körfält = 1  

Signalreglering 4 ja 
18 nej 

Ljudsignal 1 ständigt aktiv 
3 aktiv viss tid  
18 ingen 

Refug 7 ja 
15 nej 

Kantstenshöjd (cm) Samtliga ≤ 12 
Ledning fram Sida A:  

3 taktil 
6 både visuell 
och taktil 
13 ingen 

 Sida B:  
3 taktil 
4 både visuell 
och taktil 
15 ingen. 

Ramp  Sida A: 
2 ja 
20 nej  

Sida B: 
1 ja 
21 nej. 

Signalyta Sida A: 
1 taktil  
21 saknas  

Sida B: 
22 saknas. 

Tryckknapp  4 ja 
18 nej 

Konflikt med cykel Sida A: 
9 ja 
13 nej 

Sida B: 
2 ja 
20 nej 

Riktningsgivare Sida A: 
2 vinkelrät kant 
4 ljudsignal  
16 saknas 

Sida B: 
4 vinkelrät kant  
4 ljudsignal  
14 saknas 

Lagenlig skyltning 9 ja 
13 nej 

Tydlig målning 10 ja 
12 nej 

Belysning 12 ja 
10 nej 
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HINDER 
Hinder registrerades på 9 platser utmed stråket (se figur 16, nr 1-9).  

 
Figur 16: Inventerade hinder. 
 
Sammanfattning av inventeringsresultat se tabell 12. För fullständigt resultat för vartdera 
hindret se bilaga 2d.  
 
Tabell 12: Sammanfattning av inventeringsresultat – hinder. 
Inventeringspunkter Antal hinder (9 st totalt) 
Typ av hinder 1 grop 

3 kantstenar 
2 ränndalar 
3 övrigt 

Kontrastmarkerat 9 nej 
Markering i marknivå 3 ja 

6 nej 
Fri bredd (m) Samtliga hinder ≤ 2,1 
Fri höjd (m)  -  
Utformning ränndal 1 djup och rund 

1 grund och fyrkantig 
Ojämnheter i gångbanan (cm) 1 ≤ samtliga hinder ≤ 10 
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JÄRNVÄGSÖVERGÅNG 
Utmed stråket finns en järnvägsövergång med möjlighet att korsa spårområdet på vardera sida 
om Lulsundsgatan (se figur 8). Därför har 2 övergångar inventerats.  
Sammanfattning av inventeringsresultat se tabell 13.  
 
Tabell 13: Sammanfattning av inventeringsresultat – järnvägsövergång. 
Inventeringspunkter Antal övergångar (2st totalt) 
Typ av bevakad övergång 2 helbom 
Antal spår (st) 1 spår = 2 
Utformning av körspår Djup = 3 cm   

Bredd = 8 cm 
(båda övergångarna) 

Ledning över spårområde 2 saknas 
Korsningsvinkel (grader)  70 respektive 90 
Ledning fram till spårområde 2 både visuell och taktil 
Riktningsgivare 2 nej 
Signalyta 2 saknas 
Kontrastmarkerade bommar 2 ja 
 
För fullständigt resultat för vardera järnvägsövergången se bilaga 2e. 
 
TORG/ÖPPEN YTA 
Utmed stråket finns ett torg beläget vid busstationen Loet norr om korsningen 
Storgatan/Hermelinsgatan.  
 
Sammanfattning av inventeringsresultat se tabell 14.  
 
Tabell 14: Sammanfattning av inventeringsresultat – torg/öppen yta. 
Inventeringspunkter Antal torg/öppna ytor (1st totalt) 
Beläggning  Marktegel 
Jämnhetsgrad  Jämn 
Cykeltrafik  Ingen 
Ledning över  Ingen 
Möbleringszon Ja  
Markering av möbleringszon Taktil  
Enkel och logisk utformad 
färdriktning 

Nej 

Säker och trygg miljö Ja 
 
För fullständigt resultat för torget se bilaga 2f. 
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ENTRÉER 
Utmed stråket har 10 entréer inventerats (se figur 17). Urvalet av dessa gjordes med hänsyn 
till offentliga byggnader samt andra stora målpunkter såsom köpcentrum.  

 
Figur 17: Inventerade entréer. 
 
Sammanfattning av inventeringsresultat se tabell 15.  
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Tabell 15: Sammanfattning av inventeringsresultat – entréer. 
Inventeringspunkter Antal entréer (10st totalt varav 1 trappa + 1 

ramp) 
Tydligt urskiljbar  4 ja 

6 nej 
Ledning fram  10 saknas 
Icke allergena växter 9 ja 

1 nej 
Rökförbud  2 ja 

8 nej 
Risk för snö och isbildning 10 nej 
Markering trappa och trappsteg 1 saknas  
Utformning trappsteg 31 cm djup  

3 m bredd   
8 steg per trapplopp  

Vilplan trappa 1 ja  
Utformning ledstång (trappa + 
ramp) 

1 kontrastmarkerad (av totalt 2 par ledstänger) 
1 löper oavbrutet 
2 greppvänlig 
20cm resp. 30cm passering förbi trappa/ramp 

Utformning ramp 8 % lutning 
2,6 m bredd 
1 avåkningsskydd 

Markering innan och efter ramp 1 saknas 
Utrymme ovan trappa/ramp 1,8 resp. 2,6 m bredd  

6 resp. 1,4 m djup 
 
För fullständigt resultat för varje entré se bilaga 2g. 
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VILPLATSER 
Utmed stråket används två typer av bänkar, Klafvreströms och Malus (se figur 18 och 19).  
 

 
Figur 18:, Bänktypen Klafvreströms. Figur 19: Bänktypen Malus, Sävstaholm. 
 
Figur 20 visar var de olika vilplatserna är placerade sommartid. Totala antalet vilplatser är 24 
st varav 21 är av typen Klafvreströms och 3 Malus.  

 
Figur 20: Bänkplacering utmed stråket. 
 
Sammanfattning av inventeringsresultat se tabell 16.  
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Tabell 16: Sammanfattning av inventeringsresultat – vilplatser. 
Inventeringspunkter Antal vilplatser (21 Klafvreströms + 3 

Malus) 
Sitthöjd (cm)  47 respektive 50 
Ergonomiskt utformad sittyta  3 ja  

21 nej 
Armstödshöjd (cm) 63 respektive 73 
Armstöd på bägge sidor om 
bänken 

24 ja 

Armstöd passerar sittytans 
framkant 

24 nej 

Greppvänligt handtag 3 ja 
21 nej 

Tvärslå i linje med bänkens 
främre ben 

24 nej 

Ryggstöd 24 ja 
Hårdgjord yta mellan vilplats 
och intilliggande gångyta 

24 ja 

Vilplats placerad vid sidan om 
gångytan 

24 ja 

Belysning av vilplats 18 ja 
6 nej 

Vilplats var 100m utmed 
gångyta 

19 ja 
5 nej 

 
För fullständigt resultat för vilplatserna se bilaga 2h. 
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BELYSNING 
För beräkning av belysningsstyrkan delades stråket upp i 10 delsträckor (se figur 21, A-J) och 
ett medvärde för vardera delsträcka beräknades. Resultatet av medelbelysningsstyrkan per 
delsträcka redovisas i tabell 17. Gångpassager (punktbelysningar) som inventerats separat 
återfinns i figur 21, nr. 1-19 och resultatet redovisas i tabell 18.  

 
Figur 21: Inventering av belysning. 
 
Tabell 17: Medelbelysningsstyrka, länkvis.  
Delsträckor Resultat av 

medelbelysningsstyrka (lux)
A  2,7 
B  15,3 
C 1,6 
D 3,9 
E 102,7 
F 25,3 
G 23,3 
H 5,0 
I  5,4 
J 4,9 
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Tabell 18: Medelbelysningsstyrka, punktföreteelser. 
Gångpassage Resultat av 

belysningsstyrka (lux) 
1-5 
7-10 
17-19 

0 

6 0,5 
11 22 
12 9 
13 4,5 
14 10 
15 2 
16 1 
 

7.4.2 Regelverksinventering   
Granskningen av Luleå kommuns regelverk är utförd med utgångspunkt av bestämmelser för 
hantering av tillfälliga hinder, val och placering av vegetation, snöröjningsrutiner och 
halkbekämpning, renhållning av gaturummet samt hantering av hinder i gångbanan. Detta 
med tyngdpunkt på tillgängligheten för funktionshindrade.   
 
Bestämmelser för hantering av tillfälliga hinder (uteserveringar och skyltar) 
För placering och utformning av uteserveringar finns en riktlinje framtagen, ”Uteserveringar i 
centrala Luleå” (Luleå kommun, 2003). Riktlinjen behandlar tillgänglighetsfrågor med 
avseende på följande: 
• Utformningen av uteserveringar ska inte minska säkerheten eller framkomligheten för 

funktionshindrade.  
• Uteserveringar ska utformas så att även de med nedsatt rörelseförmåga kan ha tillgång till 

dem.  
• Uteserveringen ska kunna användas av rullstolsburna personer vilket medför en öppning 

på minst 90 cm och placerad i trottoaren gångriktning.  
• Uteserveringar ska inte utgöra hinder i färdriktningen. Generellt gäller minst 1,5 meters fri 

gångbanebredd intill uteserveringen. Undantag kan göras ned till 1 meters fri bredd där 
exempelvis trottoaren är smal.  

• Uteserveringen bör placeras på befintlig markyta där så är möjligt. Uppbyggda fasta golv 
accepteras i undantagsfall exempelvis då marklutningen är stor. Delar av serveringen 
måste i dessa fall vara tillgänglig för rörelsehindrade personer.  

 
För utsättning av reklamskyltar (trottoarpratare) krävs ett tillstånd från polismyndigheten i 
Norrbotten där regler angående placering och utformning måste uppfyllas. Reglerna behandlar 
följande tillgänglighetsaspekter (Sundvall, Mikael): 
• Skylten ska vara placerad mot fasaden, maximalt 1,5 meter ut från fasad räknat från 

skyltens yttre ram för att inte utgöra hinder i färdriktningen för funktionshindrade. 
• Skylten ska vara av godkänd modell vilka är utvalda i samråd med Luleå kommun, Luleås 

handikapporganisationer och Luleå & Co (centrumledningsbolag med huvuduppgift att 
marknadsföra Luleå som handel- och nöjesstad).  

• Om olägenhet för andra gångtrafikanter uppstår eller om skylten avviker från godkänd 
modell omprövas beslutet av kommunen. 

 



 36

Bestämmelser för val och placering av vegetation 
Intervju med Luleå kommun (Eriksson, Ulf och Forsberg, Björn) resulterade i följande 
tillgänglighetsaspekter med inriktning på vegetation: 
• Vegetation och grenar får ej medföra framkomlighetsproblem i gatumiljön oavsett 

funktionshinder. Fastighetsägaren ansvarar för att undanröjning av utstickande vegetation 
sker.  

• Val av växtlighet i kommunens parker och blombänkar görs främst utifrån härdighet, färg 
och storlek och inte utifrån allergisynpunkt.  På försök planteras lindar i Luleå centrum 
eftersom dessa är ur gruppen icke allergena träd, tiden får utvisa om lindarna klarar Luleås 
klimatförhållanden. 

• Nyklippt gräs kan orsaka allergibesvär och inom Luleå kommun sker gräsklippningen 
med multiklippare där gräsklippet ej samlas upp, med undantag för innerstadsparkerna 
(exempelvis Floras kulle) där uppsamlare används.  
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Bestämmelser för snöröjning och halkbekämpning 
Intervju med Luleå kommun resulterade i följande tillgänglighetsaspekter av bestämmelserna 
för snöröjning och halkbekämpning (Forsberg, Björn):  
• Insatstiden för snöröjning är 5 – 12h beroende på prioritetsordning. Stora trafikleder och 

bussgator med tillhörande gång- och cykelvägar samt Luleå centrum har insatstiden 5h.  
• Snöröjning utkallas då snödjupet är 5 – 12 cm beroende på snöns temperatur och 

vindförhållanden.  
• Snöröjning av övergångsställen ska utföras så att normala gatuutformningen bibehålls.  
• Vid snöröjning tillåts tillfälliga upplagsytor upp till 2-3 dagar. Dessa får dock ej försvåra 

framkomligheten på gång- eller cykelvägar samt trottoarer. 
• Snöröjning och halkbekämpning av trottoarer och entréer på fastighetsmark ansvarar 

fastighetsägaren för.  
• Insatstiden för halkbekämpning är 4h på samtliga cykelvägar. Typ av halkbekämpning är 

sandning (kornstorlek: 2 – 4 mm). Ingen saltning är tillåten.  
• Halkbekämpning utförs endast utmed cykelvägars ena sida för att möjliggöra sparkåkning 

på resterande sida. Trottoarer sandas helt och övergångsställen sandas i samband med 
halkbekämpning resterande vägnät.  

• 90 % av snön från Luleå centrum körs till snödeponin belägen på stadsdelen Porsön. 
Resterande 10 % av snön läggs på särskilda upplagsytor.  

• Karmskärning utförs för att ge plats för mer snö samt förbättra siktbarheten särskilt vid 
korsningar och övergångsställen.  

• Punktinsatser utförs vid behov exempelvis då snödrev förekommer. 
• Handikapparkeringar snöröjs och halkbekämpas då intilliggande vägnät bekämpas. Ingen 

särskild halkbekämpning utförs av dessa.  
 
Bestämmelser för renhållning av gaturummet 
Intervju med Luleå kommun resulterade i följande tillgänglighetsaspekter för renhållning av 
gaturummet (Forsberg, Björn): 
• Vårstädning (grus- och sandupptag från vinterdriften) av gaturummet sker då vägnätet är 

upptorkat och snöfritt.  
• Höststädning utförs en gång i veckan då lövfällning förekommer.  
• Gaturummet ska övrig tid hållas rent.  
 
Bestämmelser för hantering av hinder i gångbanan (trasig beläggning och andra 
ojämnheter) 
Intervju med Luleå kommun (Forsberg, Björn) resulterade i följande tillgänglighetsaspekt för 
hantering av trasig beläggning. 
• För att minimera risken att en olycka inträffar på grund av trasig beläggning ska 

reparation utföras direkt efter att Luleå kommun fått kännedom om problemets art och 
omfattning. Direkt innebär samma dag om möjligt (inte senare än ett dygn efter 
kännedom).  

• Varje vår sker inventering av vägnätet inklusive gång- och cykelvägnätet för att planera 
åtgärdsbehovet av andra ojämnheter (uppstickande brunnslock m.m.) i gaturummet. 
Uppdagade brister prioriteras efter risk för personskada/egendomsskada och de åtgärdas 
under sommarsäsongen. Vid akuta skaderisker sker insatser direkt (Elgcrona, Mats).  
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7.4.3 Inventering av program och projekt 
Granskningen av Luleå kommuns befintliga program och projekt är utförd med avseende på 
Stadsmiljöprogrammet samt projektet Storgatan. Granskningen har utgått ifrån 
frågeställningen ”Har Luleå kommun uppfyllt de funktionskrav som funktionshindrade ställer 
på gaturummet”? 
 
Stadsmiljöprogrammet 
För att underlätta utformningen av stadsrummen har ett stadsmiljöprogram tagits fram av 
Luleå kommun. Syftet är att beskriva möjligheterna för Luleå centrum att kunna utvecklas så 
att staden blir till en vackrare och attraktivare plats att leva och vistas i. Programmet 
innehåller riktlinjer för gestaltningsprinciper för gator, möblering, färgsättning och 
materialval samt hur stadsmiljön ska gestaltas med avseende på tillgänglighet (Luleå 
kommun, 2004).  
 
Åtgärderna för ökad tillgänglighet ska inte bara vara av funktionell karaktär utan även vara 
estetiska och försköna stadsrummet. Oavsett funktionshinder ska det vara möjligt att från sin 
bostad kunna ta sig till och från centrum. Gaturummet ska vara enkelt att överblicka och det 
ska vara möjligt att ta ut orientering med hjälp av rummet. Det är också viktigt att inga 
onödiga hinder försvårar för synsvaga och rörelsehindrade att kunna förflytta sig. Viktigt är 
att gestaltningen av gatan följer hela gatans längd för att inte få en rörig och oöverblickbar 
gatumiljö.  
 
Cykel- och gångstråk ska vara enkla att följa hela vägen annars finns det risk för att cyklister 
och gående väljer andra lösningar. Räfflade plattor ska fungera som ledstråk för att underlätta 
orientering för synsvaga att lättare kunna röra sig. Markbeläggningen ska även förses med 
kontrasterande material där förändringar eller hinder föreligger. Möblering av gaturummet ska 
inte inverka på människors rörelser eller bryta siktlinjer varför möbleringszoner är lämpliga. 
Vilplatser i form av sittbänkar/soffor med armstöd ska eftersträvas för att underlätta för 
rörelsehindrade.  
 
Entréer ska vara möjliga att ta sig in i även för rullstolsburna. För att förbättra entréerna 
poängteras samarbete mellan kommunen och fastighetsägare vid utformandet av ramper, 
skyltning och belysning. Ramper byggda på gatumark ska vara av fast konstruktion och med 
samma beläggning som gatan medan ramper in till uteserveringar inte behöver vara fasta. 
Uteserveringarna ska för övrigt ha så lite fasta anordningar som möjligt för att understryka att 
de tillhör möbler i gaturummet och inte byggnader. Fast tak och uppbyggda golv ska undvikas 
utefter gångstråken. Vidare ska uteserveringar vara tillgängliga för rörelsehindrade och de får 
inte hindra människor i deras naturliga färdriktning.  
 
En annan viktig del i Luleås stadsmiljö är att se till att stadens alla rum upplevs trygga. Detta 
är en förutsättning för en rörlig och befolkad miljö. Ett led i att förbättra den upplevda 
otryggheten är att belysa gångstråken med en jämnhet och se till så att inga täta buskage finns 
intill gångstråk. I allmänhet bör gaturum där det är lätt att gömma sig undvikas.  (Luleå 
kommun, 2004).  
 



 39

Projektet Storgatan 
Storgatan är Luleås pulsåder gällande främst handel och nöjen. Gatan står för en rad olika 
förändringar i gatumiljön. Utgångspunkt med projekt ”Storgatan” är att ge de oskyddade 
trafikanterna mer utrymme, bilarnas hastighet ska anpassas efter gående och cyklister. 
Storgatan ska även vara tillgänglig för alla med hög tillgänglighet för personer med olika 
funktionshinder.  
 
Storgatan delas upp i tre olika gatuvyer beroende på tillåtna trafikantslag. Gata där endast 
gående och cyklister är tillåtna, gata för biltrafik med gång- och cykelbana mellan fasad och 
gata samt gata för cykel- och biltrafik med gångbana mellan fasad och gata.  
 
Förslaget bygger i sin helhet på att Storgatan ska ges en sammanhållande utformning vad 
gäller markbeläggning, trädplacering, möbler etc. Kantsten och nivåskillnader mellan körbana 
och gångbana ska utjämnas till nollnivå och gångytan ska beläggas med gångvänliga material. 
Gångzonen ska ges en bredd av 7 meter och förses med ledstråk på båda sidor av gatan. En 
typsektion av hur gaturummet kommer att utformas visas i figur 22 (Luleå kommun, aug 
2003). 
 

 
Figur 22: Typsektion av Storgatan (Luleå kommun, aug 2003). 
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De två första etapperna av Storgatan är redan färdigbyggda. Totalt består projekt Storgatan av 
4 st etapper och alla etapper beräknas vara färdiga år 2009. Entréer som ej ligger i marknivå 
har försetts med utjämningsplan för att göra entrén möjlig för personer med nedsatt 
rörelseförmåga se figur 23. Utjämningsplanen består av två olika material, svart skiffer på 
trappavsatsen och ljus granit på trappstegen.  
 

 
Figur 23: Utjämningsplan. 
 
Ledstråk för att underlätta orientering finns i mitten av gångbanan på vardera sida av länken 
och omkring träd finns smågatsten för att varsko de synsvaga om ett hinder. Övergångsställen 
har konstruerats för att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga och synförmåga. 
De har även försetts med ramper och kantstenar som är kännbara med teknikkäpp samt 
särskilda kontrasterande och taktila plattor som signalerar för de synsvaga när de går ut i 
gatan.  
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8. Analys och åtgärdsförslag 
Analys formar grunden till åtgärdsförslaget. Analysen är gjord med tyngdpunkt på 
fältinventeringen där särskilda analyslistor, innehållande gränsvärden om när ett handikapp 
uppstår, tagits fram.  

8.1 Framtagning av analyslistor  
Bedömning och analys av tillgängligheten utmed stråket utfördes med hjälp av 
gränsvärdeslistan i ”Tillgänglig stad”. Gränsvärdeslistan beskriver när det uppstår hinder för 
vardera dimensionerande förmåga. Efter tidsskriften ”Tillgänglig stads” tillkommande har 
Boverket utkommit med nya föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser BFS 2004:15 
(Boverket, 5 okt 2004). Mot denna bakgrund har ”Tillgänglig stads” gränsvärdeslista 
granskats och reviderats.  
 
Företeelserna entréer, torg/öppen yta och järnvägsövergång är ej medtagna i ”Tillgänglig 
stads” gränsvärdeslista. För dessa företeelser har nya listor skapats. Upplägget följer 
”Tillgänglig stads” struktur och aktuella gränsvärden har bestämts genom granskning av 
tillgänglig litteratur. Källa för respektive gränsvärde finns redovisat i gränsvärdeslistan (bilaga 
3). 
 
Den totala gränsvärdeslistan utgår således från inventeringsobjekten länkar (inkluderande 
lutningar), hinder, gångpassager, entréer, vilplatser, torg/öppen yta samt järnvägsövergång. 
Listan beskriver när ett problem för respektive dimensionerande förmåga uppstår. De 
dimensionerande förmågorna är: 
 

1. Personer med nedsatt rörelseförmåga 
2. Personer med nedsatt syn 
3. Personer med hörselnedsättning och ljudöverkänslighet 
4. Personer med nedsatt kognitiv förmåga 
5. Allergiker 

 
Analys av vardera företeelsen är bra för specifika punktinsatser men för att klargöra 
tillgängligheten utmed stråket som helhet, har analys utförts med avseende på de mest 
förekommande bristerna.  

8.2 Analys och åtgärdsförslag på fältinventeringen  
För att göra gaturummet mer tillgängligt för personer med funktionshinder måste de brister 
som uppkommer i analysen åtgärdas.  
 
För planering och prioritering av åtgärder är det viktigt att åtgärda ett sammanhängande stråk 
först för att möjliggöra en tillgänglig färdväg. Självklart bör alla brister utmed stråket åtgärdas 
för att hela gaturummet ska bli tillgängligt för alla men om ekonomiska medel och resurser 
saknas är det viktigt att tillgänglighetsanpassa den primära färdvägen först.  
Analysen av fältinventeringen utgår ifrån gränsvärdeslistan. Varje inventeringsföreteelse har 
granskats för sig och då problem för respektive dimensioneringsförmåga uppstod har detta 
markerats i gränsvärdeslistan (se bilaga 4a-g).  
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Nedan följer beskrivningar av tillgänglighetsanpassade länkar, gångpassager, entréer, 
torg/öppen yta, vilplatser och andra fasta hinder samt belysningskrav utifrån de 
funktionshindrades behov. Därefter följer en analys för vardera företeelsen, av stråket 
Smedjan – Sundsgården, för att visa på vad som behöver göras för att göra detta stråk 
tillgängligt.  

8.2.1 Länkar tillgängliga för alla 
Länkar, gångytor ska vara minst 1,8 meter breda för att möjliggöra möte mellan två rullstolar 
(Svensson, E. 2001). Gångytan ska även bestå av jämna beläggningsmaterial utan 
nivåskillnader. Med ojämn beläggning menas mycket hårt packat grus eller plattmaterial som 
är avfasade i skarvarna. Till mycket ojämn beläggning hör exempelvis storgatsten, smågatsten 
och löst grus (Thuresson, L. 2003). Ojämnhet medför framkomlighetsproblem för personer 
med nedsatt rörelseförmåga men även försämrad komfort i en rullstol. Ojämna beläggningar 
kan leda till att äldre stannar inomhus eftersom underlaget inte upplevs säkert (Boverket & 
Svenska kommunförbundet, 2004).  
 
Gångbanor ska vara så plana som möjligt, längre sträckor bör inte ha en lutning på över 2 %, 
vilket även gäller för tvärlutningar (Boverket, 5 okt 2004). Utmed korta sträckor kan en 
lutning på mindre än 8 % accepteras (Svensson, E. 2001).  
 
Utmed kombinerade gång- och cykelbanor är kollisioner mellan fotgängare och cyklister ett 
påtagligt problem. Kollisionsrisken utgör ett problem, ett annat är den upplevda otryggheten 
hos framförallt äldre och rörelsehindrade. Upplevd otrygghet är ett resultat av upplevd 
trafiksäkerhet respektive våldsrisk. En upplevd otrygghet kan leda till stress och ett obehag av 
att utnyttja gång- och cykelvägnätet (Boverket & Svenska kommunförbundet, 2004).  
Kombinerade gång- och cykelbanor utgör också ett problem för personer med nedsatt 
hörselförmåga eftersom även mopedister färdas på detta vägnät. Hörselskadade personer blir 
ofta skrämda då mopedisterna kommer plötsligt. De hinner inte få någon förvarning förrän 
mopedisterna precis passerat bakifrån vilket leder till rädsla och stress (Grönlund, Zulema). 
Personer med nedsatt synförmåga löper en ökad risk jämfört med andra fotgängare att utsättas 
för en kollision med cyklister och mopedister. Synskadade måste lita på cyklisters och 
mopedisters manövrering (Tillberg, Thomas). Enligt trafikförordningen ska fotgängare färdas 
till vänster och cyklister till höger i färdriktningen. Cyklister har alltid skyldighet att lämna 
företräde till fotgängare oavsett trafiksituation (Rättsnätet, 16 sept 2005). För personer med 
nedsatt kognitiv förmåga kan det vara svårt att få en klar bild och orientera sig i komplexa och 
röriga miljöer. Kombinerade gång- och cykelbanor kan vara röriga då gående blandas med 
cyklister och mopedister (Svensson, E. 2001). 
 
Blandtrafik med bilar bör överhuvudtaget inte existera på grund av den stora olycksrisk som 
finns för de oskyddade trafikanterna (Boverket, 5 okt 2004). 
 
Om gångbanan gränsar mot en körbana är det viktigt med taktil och visuell avgränsning mot 
körbanan. Med taktil markering menas en kännbar markering, kan bestå av en tillräckligt hög 
kantsten ( > 4 cm) eller taktila plattor/material. En kantstenshöjd högre än 4 cm gör det 
möjligt för en person med nedsatt syn att orientera sig med hjälp av en teknikkäpp (Svensson, 
E. 2001). En visuell markering mot körbanan är uppfylld då ljusskillnaden mellan 
ytbeläggningen är minst 40 %, för exempel se figur 24. 
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Figur 24: Taktil och visuell avgränsning mot köryta (Boverket, 2005) 
 
Det är viktigt med taktil och visuell markering utmed hela gång- och cykelvägnätet för att 
underlätta orientering för personer med nedsatt syn- eller andra orienteringssvårigheter 
(Boverket, 5 okt 2004). En naturlig gräskant mot en asfalterad gångbana uppfyller både 
kraven på visuellt och taktil markering (se figur 25). I övrigt gäller att utforma gaturummet 
med olika material och kontraster för att uppnå en tillgänglig utemiljö för alla (Svensson, E. 
2001). 
 

 
Figur 25: Naturlig visuell och taktil avgränsning utmed stråket Smedjan – Sundsgården, Prästgatan.  
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Utmed gångbanor är det viktigt att inga avbrott i färdriktningen påträffas. Avbrott större än 
1m medför orienteringsproblem för personer med nedsatt synförmåga eftersom detta mått 
motsvarar ungefärlig längd mellan varje slag med teknikkäppen (Thuresson, L. 2003). 
Avbrott är ett problem i samband med infarter/utfarter och kan lätt åtgärdas med hjälp av 
taktila plattor eller förändrad beläggningsstruktur. Det är även viktigt att se till att ledningen 
förbi avbrottet är visuellt markerat (minst 40 % kontraståtergivning). Figur 26 visar exempel 
på ett taktilt och visuellt åtgärdat avbrott. 
 

 
Figur 26, Åtgärdat avbrott (Boverket, 2005). 
 
Analys av stråket Smedjan - Sundsgården: Länkar 
För analys av vardera länken se gränsvärdeslistan bilaga 4a.  
 
Stråket Smedjan – Sundsgården är uppdelat på 23 länkar. Analysresultatet av de mest 
påtagliga bristerna finns redovisat i diagram 1.  
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Diagram 1: Brister med inventerade länkar utmed stråket. 
 
Flertalet länkar utmed stråket (18 av 23) har problem med avbrott i färdriktningen. Figur 27 
visar ett avbrott utmed stråket. 
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Figur 27: Avbrott i färdriktningen, utmed Prästgatan (länk 8). 
 
En annan brist är avsaknad av visuell avgränsning mot körytor (se figur 24). Av totalt 23 
inventerade länkar gränsar 15 st mot biltrafik och ingen av dessa är visuellt markerade mot 
körytan. Den taktila avgränsningen mot körytor är däremot tillfredsställd då endast en länk 
har för låg kantstenshöjd (länk 13).  
 
Ett annat problem utmed stråket är beläggningens jämnhet där cirka hälften av länkarna har 
ojämn eller mycket ojämn beläggning. 
 
Utmed stråket finns inga länkar där oskyddade trafikanter samsas med bilister, däremot finns 
6 kombinerade gång- och cykellänkar. En av dessa länkar visas i figur 27. 
 
Genom att åtgärda dessa brister (enligt ovan angivna beskrivning av länkar, tillgängliga för 
alla) har de mest påtagliga problemområdena eliminerats och därmed har länkarnas helhet 
med avseende på tillgänglighet för funktionshindrade förbättrats. 

8.2.2 Gångpassager tillgängliga för alla 
Vid alla gathörn bör det anordnas gångpassager som gör det möjligt för alla med 
funktionshinder att ta sig över gatan (Svensson, E. 2001). Det finns olika typer av 
gångpassager, oskyltad övergång, skyltat övergångsställe eller signalreglerad övergång. Ett 
skyltat övergångsställe medför en dold olycksrisk för gående eftersom bilisterna ofta bryter 
mot trafikregeln om att lämna gående företräde (Boverket & Svenska kommunförbundet, 
2004). För personer med nedsatt synförmåga är ett signalreglerat övergångsställe säkrast och 
en oskyltad övergång är inte ett alternativ (Tillberg, Thomas). Ljudsignalen vid ett 
signalreglerat övergångsställe talar om för synskadade när det är grönt ljus för gående 
samtidigt som det tickande ljudet fungerar som riktningsgivare över gatan samt hjälp för att 
hitta fram till övergången. Dock måste ljudet vara anpassat så att det är hörbart även vid höga 
trafikflöden och alltid vara påslaget (Svensson, E. 2001). 
 
För att personer med nedsatt syn- och orienteringsförmåga ska veta var passagen finns måste 
både taktil och visuell ledning finnas vilket kan utgöras av en naturlig gräskant eller ett taktilt 
och visuellt ledstråk (Boverket, 5 okt 2004).  Det är även viktigt med en signalyta innan 
passagen för att varna synskadade så att de inte felaktigt går ut i körbanan (Boverket, 2005). 
Signalytan ska vara både taktil och visuellt urskiljbar mot omgivningen (Boverket, 5 okt 
2004).  Särskilda vita kupolplattor finns framtagna för detta ändamål (se figur 28). 
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Figur 28: Vit kupolplatta. 
 
En riktningsgivare ska alltid finnas innan passagen då synskadade tar ut färdriktningen med 
hjälp av dessa (Boverket, 5 okt 2004). Exempel på riktningsgivare är taktila kartor, vinkelräta 
kantstenar minst 5 cm höga, ljudsignaler eller pollare med riktningsanvisningar (Thuresson, 
L. 2003). 
 
Kantstenen mellan kör- och gångbanan ska vara minst 5 cm hög för att signalera synskadade 
om var körbanan startar. För att inte utgöra ett problem för rullstolsburna samt äldre personer 
med rollator ska gångpassagen vara utformad med en ramp (inte acceptabelt med en 
nivåskillnad högre än 2 cm) (Svensson, E. 2001).  Rampen ska vara mellan 0,9 och 1m bred 
på grund av att en rullstol har utrymmesbehovet 0,9 m samt att en ramp bredare än 1m medför 
en risk för synskadade att felaktigt ledas ut i körbanan (Thuresson, L. 2003). Vidare får 
rampen inte luta mer än 8 % då det medför svårigheter för personer med nedsatt 
rörelseförmåga att bemästra den. Rampen ska inte samnyttjas med cyklister, där cykelbana 
förekommer skall separat cykelöverfart finnas för att minska konfliktrisken (Boverket, 5 okt 
2004). 
 
Alla gångpassager oavsett om de är omarkerade, signalreglerade eller bara skyltade 
övergångsställen, eller inte bör vara hastighetssäkrade (Thuresson, L. 2003). Genom att 
hastighetssäkra övergången begränsas motorfordonens hastighet till 30 km/h vilket innebär att 
risken för att dödas som oskyddad trafikant vid eventuell kollision med motorfordon 
minimeras (Boverket & Svenska kommunförbundet, 2004). Personer med nedsatt rörelse- och 
synförmåga är särskilt utsatt eftersom de kan behöva längre tid för att passera passagen. 
Exempel på hastighetssäkrade övergångar är upphöjda gångpassager, gångpassager i 
anslutning till vägbulor eller gångpassager i anslutning till trevägskorsningar (se figur 29) 
(Thuresson, L. 2003). 
 

 
Figur 29: Hastighetssäkrat övergångsställe intill trevägskorsning. 
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För att ytterligare minimera olycksriskerna vid passage över gata bör gångpassagerna vara 
anpassade så att gående inte behöver korsa mer än ett körfält i taget vilket kan lösas med 
refuger. Att passera mer än ett körfält utan refug utgör problem för framförallt personer med 
nedsatt rörelseförmåga då sträckan blir längre men även för synskadade eftersom de måste 
uppehålla sig längre tid ute i körbanan vilket leder till otrygghet och stress. 
 
För att uppfylla de behov som personer med nedsatt syn- och rörelseförmåga har på refuger 
ska den vara minst 2 m bred. Detta för att en rullstol ska kunna uppehålla sig säkert mellan 
körbanorna. En del av refugen ska ha en tydligt kännbar kant på minst 5 cm samt en signalyta 
(taktil och visuell) för att synskadade ska kunna uppfatta refugen. Återstående del av refugen 
ska vara i nivå med körbanan för att inte personer med nedsatt rörelseförmåga ska få problem 
(Boverket, 5 okt 2004). 
 
Vid signalreglerade passager är placeringen av tryckknappen viktig. För att rullstolsburna 
skall kunna nå trycknappen ska den vara placerad på höjden 0,8-1 m samt vara placerad mot 
gångbanan. Tiden för grönt ljus ska vara anpassad så att personer med nedsatt rörelseförmåga 
hinner över gatan (Svensson, E. 2001).  
 
Nedan följer ett antal utformningsexempel på tillgänglighetsanpassade gångpassager. 
Oskyltade gångpassager figur 30, upphöjd oskyltad gångpassage figur 31, signalreglerat 
övergångsställe figur 32, skyltat övergångsställe med refug figur 33 samt skyltat 
övergångsställe med cykelöverfart figur 34.  
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Figur 30: Oskyltad gångpassage, riktningsgivare i form av pollare med riktningshänvisning (Vägverket region 
väst, 7 sept 2004) 
 
 

 
Figur 31: Förhöjd gångpassage (Vägverket region väst, 7 sept 2004) 
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Figur 32: Signalreglerat  övergångsställe (Vägverket region väst, 7 sept 2004)   
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Figur 33: Skyltat övergångsställe med refug, handikappanpassad (Vägverket region väst, 7 sept 2004)  
 
 

 
Figur 34: Skyltat övergångsställe med cykelöverfart (Vägverket region väst, 7 sept 2004) 
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Analys av stråket Smedjan - Sundsgården: Gångpassager 
För analys av vardera gångpassagen se gränsvärdeslistan bilaga 4b.  
 
Stråket Smedjan – Sundsgården är uppdelat på 22 gångpassager. Analysresultatet av de mest 
påtagliga bristerna finns redovisat i diagram 2.  
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Diagram 2: Brister med inventerade gångpassager utmed stråket. 
 
Utmed stråket Smedjan – Sundsgården är 14 gångpassager inte hastighetssäkrade. De 
passager som är hastighetssäkrade finns i anslutning till trevägskorsningar.  
 
Flertalet gångpassager saknar dessutom taktil och visuell ledning fram till övergången (19 
respektive 20 av 22 passager) och samtliga har varken taktil- eller visuell signalyta.  
 
En annan brist är att samtliga gångpassager har felaktigt utformade kantstenar med avseende 
på höjd. 9 passager är varken anpassade för personer med nedsatt syn- eller rörelseförmåga, 7 
st har felaktiga kantstenshöjder med avseende på de synskadades behov och 6 st med 
avseende på de rörelsehindrades behov. Ramper saknas vid 18 gångpassager och där ramp 
finns är även cykeltrafik tillåtet.  
 
17 av gångpassagerna saknar riktningsgivare. Där riktningsgivare finns utgörs 4 st av 
ljudsignal och 1 st taktil, vinkelrät kantsten.   
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En annan stor brist i gångpassagerna utmed stråket är antalet körfält som måste passeras. 17 
av 22 har fler än ett körfält att korsa.  
6 av samtliga gångpassager har refug och 5 av refugerna har för litet djup. Samtliga refuger 
saknar visuell och taktil utformning anpassad efter de synskadades behov.   
 
Figur 35 visar ett typiskt signalreglerat övergångsställe utmed stråket. Gångpassagen saknar 
taktil- och visuell signalyta innan övergång samt ledning fram till passagen. Passagen har 
även felaktig kantstenshöjd (3 cm) och inte heller en korrekt utformad refug med avseende på 
djup och signalytor (taktila och visuella). Dessutom måste fler än ett körfält passeras innan 
refug. Ljudsignalen i denna korsning fungerar som riktningsgivare och då även till refugen.   
 

 
Figur 35: Signalreglerat övergångsställe utmed stråket Smedjan – Sundsgården, Kungsgatan.  
 
Genom att åtgärda dessa brister (enligt ovan angivna beskrivning av gångpassager, 
tillgängliga för alla) har de mest påtagliga problemområdena eliminerats och därmed har 
gångpassagernas helhet med avseende på tillgänglighet för funktionshindrade förbättrats. 

8.2.3 Beskrivning av undanröjande av hinder 
Fasta hinder som förekommer i utemiljön är exempelvis trasig beläggning, gropar, 
felplacerade lyktstolpar, uppstickande fundament samt utstickande grenar och buskage.  
 
Företeelser i gatumiljön som utgör hinder och som inte går att undanröja måste markeras 
tydligt. Alla hinder ska vara försedda med både taktil och visuell markering för att lättare 
upptäckas av personer med nedsatt synförmåga (Boverket, 5 okt 2004). 
 
Om den fria bredden vid sidan om hindret är mindre än 1m uppstår problem för personer med 
nedsatt rörelseförmåga att passera då en rullstol har en bredd på mellan 0,9 och 1m. Tillfälliga 
nivåskillnader utgör problem för framförallt rörelsehindrade men även synskadade. 
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Ojämnheter större än 1 cm medför ökad snubbelrisk. Hindrens fria höjd ska vara minst 2,2 m 
för att inte fotgängare ska riskera att kollidera med dessa (Thuresson, L. 2003). 
 
Tillfälliga hinder såsom exempelvis trottoarpratare, containrar och tillfälliga avstängningar 
kommer alltid att förekomma i gatumiljön i mer eller mindre omfattning.  Det är minst lika 
viktigt att taktilt– och visuellt markera dessa hinder som att markera fasta hinder. Personer 
med nedsatt syn och blinda har ingen möjlighet att upptäcka dessa nya företeelser i gatumiljön 
om de inte är markerade (Boverket, 2005). En möbleringszon som är både visuellt och taktilt 
markerad kan vara ett alternativ för placering av trottoarpratare, cykelställ, klädstånd och 
blomarrangemang. Placerade i möbleringszon utgör de inte längre några hinder i 
färdriktningen för personer med nedsatt synförmåga (Boverket, 5 okt 2004). 
 
Utstickande grenar och andra tillfälliga hinder resulterar i onödiga hinder. Dessa åtgärdas i 
första hand genom att se över gällande regelverk och driftrutiner. 
 
Ränndalar är ofta förekommande i stadsmiljöer. De medför svårigheter för rullstolsburna 
personer samt för de gående med rollator att passera särskilt då de är djupa och runda 
(Thuresson, L. 2003).  Det främre hjulparet på en rullstol är mycket mindre än det bakre vilket 
kan leda till att rullstolen kör fast i ränndalens skåra. Ränndalar kan vara komplicerade att 
eliminera då deras funktion inte får åsidosättas. Att täcka över ränndalarna med plattor som 
bildar ett lock kan vara ett alternativ. Ränndalsplattorna behöver inte markeras, varken taktilt 
eller visuellt då de är i samma nivå som gångbanan, se figur 36 (Boverket, 2005).  
 

 
Figur 36: Övertäckt ränndal (Boverket, 2005) 
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Analys av stråket Smedjan - Sundsgården: Hinder 
För analys av vartdera hindret se gränsvärdeslistan bilaga 4c.  
 
Det finns 9 punktföreteelser, hinder utmed stråket Smedjan - Sundsgården. Analysresultatet 
av de mest påtagliga bristerna finns redovisat i diagram 3.  
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Diagram 3: Brister med inventerade hinder utmed stråket. 
 
Flertalet hinder utmed stråket Smedjan - Sundsgården saknar taktil markering och samtliga 
saknar visuell markering (se figur 37). 2 hinder utgörs av utfarter som inte är taktilt- och 
visuellt markerade. 
 
Vid 3 hinder är passering med en rullstol ej genomförbar och 8 hinder har ojämnheter som är 
större än 1 cm. Ett av hindren är en djup och rund ränndal. 
 

 
Figur 37: Taktilt men inte visuellt markerat hinder (se figur 16, nr 2)  
 
Genom att åtgärda dessa brister (enligt ovan angivna beskrivning av undanröjande av hinder) 
har de mest påtagliga problemområdena, hindren eliminerats.  
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8.2.4 Järnvägsövergång tillgänglig för alla 
Järnvägsövergångar är en barriär som kräver hög trafiksäkerhet där oskyddade trafikanter ska 
korsa. För funktionshindrade är säkerheten vid övergångarna extra viktig.  
 
Korsningar mellan gångbana och järnväg i samma plan bör undvikas, en planlösning i form av 
en gång- och cykeltunnel eller bro skall eftersträvas. Där inte gaturummet ger möjlighet till 
planskilda korsningar är det viktigt att dessa anpassas till de funktionshindrades behov i 
gatumiljön (Vägverket, 3juni 2004). 
 
En icke planskild järnvägsövergång skall vara bevakad för att fotgängare, cyklister och 
mopedister skall kunna korsa järnvägsspåret säkrare. Bommarna skall vara kontrastmarkerade 
för att kunna urskiljas av synskadade personer.  
 
En järnvägspassage bör utformas på liknade sätt som gångpassager beträffande 
riktningsgivare, signalyta samt ledning fram till järnvägsövergång. Om inte någon signalyta 
finns innan spårområdet är det risk för att blinda personer hamnar mitt emellan två bommar 
vid eventuell bomnedfällning (Tillberg, Thomas). Förutom detta är det viktigt med både taktil 
och visuell ledning över spårområdet så att den synsvage vet när järnvägen är passerad, för 
utformning se figur 38. 
 

 
Figur 38: Taktilt och visuellt markerad järnvägsövergång. 
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Då järnvägen korsar gångbanan måste utrymme för tågens hjulflänsar lämnas. Rollatorer, 
rullstolshjul samt cyklister med smala däck kan fastna i dessa rännor om korsningsvinkeln är 
för spetsig där gångbanan korsar spåret. Korsningsvinkeln mellan gång- och cykelbana och 
järnväg bör därför inte understiga 60 grader med hänsyn till olycksriskerna (Vägverket, 3 juni 
2004). 
 
Eftersom det ibland kan förekomma att bommarna är nedfällda relativt lång tid för att låta tåg 
passera bör en vilplats placeras vid övergången. Detta möjliggör en chans till vilopaus för 
personer med nedsatt ork. 
 
Analys av stråket Smedjan - Sundsgården: Järnvägsövergångar 
Stråket Smedjan – Sundsgården har en järnvägsövergång som går att passeras på två ställen 
(se figur 39 och 40). Både passagerna har inventerats var för sig och de påvisar samma brister 
(se gränsvärdeslistan bilaga 4d).  
 

 
Figur 39: Järnvägsövergång, passage 1 
 

 
Figur 40: Järnvägsövergång, passage 2  
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De båda passagerna av järnvägsövergången utmed stråket Smedjan – Sundsgården har brister 
i form av att utrymmet för tågens hjulflänsar utgör ett hinder.  
 
Vidare visar järnvägsövergången problem då passagerna saknar både taktil och visuell ledning 
över spårområdet. Det finns inte heller några riktningsgivare som visar färdriktningen. Detta 
gäller särskilt passage nr 2 som dessutom svänger i övergången. Korsningsvinkeln utgör dock 
inget större problem eftersom den inte understiger 60 grader.  
 
Ett annat stort problem är att det inte finns någon taktil och visuell signalyta som markerar 
spårområdets början och slut. Slutligen kan det finnas risk för att personer med nedsatt 
synförmåga går ut i körbanan som varken är taktilt eller visuellt avgränsad mot gångytan.  
 
Genom att åtgärda dessa brister (enligt ovan angivna beskrivning av järnvägsövergångar, 
tillgängliga för alla) har de mest påtagliga problemområdena eliminerats och därmed har 
järnvägsövergången förbättrats med avseende på tillgänglighet för funktionshindrade. 

8.2.5 Torg/öppna ytor tillgängliga för alla   
Torg och öppna ytor ska utformas så de blir orienterbara för personer med nedsatt syn- och 
kognitiv förmåga (Boverket, 2005). Torgmiljöns gestaltning ska uppfattas som säker och 
trygg av alla. En upplevd otrygghet kan leda till stress och ett obehag av att utnyttja 
torget/öppna ytan (Boverket & Svenska kommunförbundet, 2004).  
 
Om gångbana finns som sträcker sig över torget/öppna ytan ska denna vara urskiljbar mot 
omgivningen och i övrigt överensstämma med de behov funktionshindrade ställer på 
gångbanor. Detta för att uppnå ett tydligt och orienterbart gaturum (Svensson, E. 2001).  
 
Saknas visuell- och taktil ledning kan synskadade personer inte korsa torg/öppna ytan, en 
barriär uppstår. Gångbanor/ledstråk ska planeras och utformas så att färdriktningen blir logisk 
för att få ett bättre nyttjande. De gångbanor som inte är logiskt gestaltade leder ofta till att 
personer istället förflyttar sig den genaste vägen. Ska cykeltrafik tillåtas på torg/öppna ytor 
ska kraven vara lika som för övriga gångbanor som bland annat innebär separerat cykelvägnät 
(Boverket, 5 okt 2004). 
 
Ska torgmiljön vara möblerad med exempelvis vilplatser, trottoarpratare, cykelställ, 
blomarrangemang m.m. ska dessa placeras i en både taktilt och visuellt markerad 
möbleringszon för att inte utgöra hinder i gatumiljön (Boverket, 2005). Ska blomarrangemang 
förgylla torget/öppna ytan ska valet av växlighet utgå från de icke allergena växterna 
(Efraimsson, R. 2002). 
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Analys av stråket Smedjan - Sundsgården: Torg/öppna ytor 
Utmed stråket Smedjan – Sundsgården finns ett torg/öppen yta beläget intill busstationen Loet 
(se figur 41). Resultatet av analysen är redovisad i gränsvärdeslistan bilaga 4e.  
 

 
Figur 41: Busstorget Loet 
 
Busstorget Loet är inte något stort torg/öppen yta men den har brister. Visuell och taktil 
ledning över torget saknas. Busstorget Loet utgör således en barriär för blinda personer som 
ska till busstationen. Det finns även visuellt omarkerade lyktstolpar och träd samt tillfälliga 
hinder i form av cyklar och trottoarpratare.  
 
Genom att åtgärda dessa brister (enligt ovan angivna beskrivning av torg/öppna ytor, 
tillgängliga för alla) har de mest påtagliga problemområdena eliminerats och därmed har 
torgen/öppna ytorna förbättrats med avseende på tillgänglighet för funktionshindrade 

8.2.6 Entréer tillgängliga för alla  
En entré måste vara tydligt, visuellt framträdande i förhållande till omgivningen för att den 
ska kunna urskiljas, detta är speciellt viktigt för gruppen synskadade och för de med nedsatt 
kognitivförmåga. Entréer utgör målpunkter och om målet inte kan urskiljas i gatumiljön kan 
inte resan slutföras (Boverket, 5 okt 2004). 
 
Markbeläggning med avvikande struktur och färgsättning eller taktilt- och visuellt utformat 
ledstråk fram till entréer möjliggör för de synskadade att hitta entrén se figur 42. Dessa 
entrémarkeringar utgör även orienteringshjälp för personer med nedsatt kognitiv förmåga 
(Svensson, E. 2001).  
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Figur 42: Ledstråk med valytor framför entréer (Boverket , 2005). 
 
Utstickande entréer (trappor eller ramper) bör inte förekomma i gaturummet, de utgör hinder i 
färdriktningen för framförallt synskadade personer. Om inte möjlighet finns att åtgärda dessa 
är kringbyggda entréer att föredra (se figur 43) (Johansson, R. 2002). Vidare ska inte 
entréutformningen medföra att det vintertid är risk för is och snöras framför entréerna. 
Rasmassorna skapar hinder för alla människor och utgör samtidigt en oerhörd säkerhetsrisk. 
 

 
Figur 43: Kringbyggd trappa (Johansson, R. 2002). 
 
Inga blomarrangemang med allergena växter ska placeras intill entréer och de ska även förses 
med rökförbud. Allergena växter och rök kan framkalla allergiska problem vilket resulterar i 
att allergiker inte kan besöka denna målpunkt (Svensson, E. 2001).  
 
Entréer måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder för att de inte ska tvingas till 
omvägar, särskilt viktigt är det att huvudentrén är tillgänglig. En funktionshindrad ska inte 
behöva använda andra ingångar ty detta kan upplevas kränkande (Svensson, E. 2001). En 
ramp måste finnas som alternativ till trapp vid entrén. En trappa är oöverstiglig för personer i 
rullstol eller med rollator, även personer med värk och nedsatt ork kan behöva en ramp istället 
för trappa. Om inte huvudentrén går att tillgänglighetsanpassa kan en alternativ entré vara en 
tillfällig lösning. Vid huvudentrén ska det tydligt framgå var och hur den alternativa entrén 
kan hittas (Boverket, 5 okt 2004). 
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Där trappa finns vid entré är det viktigt att den är korrekt utformad och anpassad för alla 
brukare. En trappa ska vara rak eftersom svängda trappor är svårare att gå i vilket innebär 
ökad risk för fallolyckor. Trappan ska vara minst 1,2 meter bred då detta är måttet för 
utrymmesbehovet för en synskadad person med ledsagare. För att lätt kunna upptäcka trappan 
ska den bestå av minst 3 trappsteg, färre trappsteg utgör en snubbelrisk. Det är även viktigt att 
trappan inte består av fler än 8 trappsteg i varje trapplopp, förekommer fler trappsteg bör ett 
vilplan inrättas (Svensson, E. 2001).  
 
Trappstegen ska ha samma höjd och djup i hela trappan för att den ska vara lätt att gå i.  
Enstaka trappsteg med avvikande höjd- och djupsättning får därför inte förekomma. 
Rekommenderat stegdjup och steghöjd är 30 cm (Boverket, 5 okt 2004) respektive 15 cm 
(Svensson, E. 2001).  
 
Trappan ska förses med en visuell markering i trappans början och slut. Detta för att den 
synskadade ska få information om trappans första och sista steg men även för personer med 
nedsatt kognitiv förmåga att upptäcka nivåskillnader, se figur 44 (Svensson, E. 2001).  

 
Figur 44: Visuellt markerad trappa försedd med ledstång, dock ej kontrastmarkerad (Johnni, P. 2001). 
 
Trappan ska vara utrustad med ledstänger på båda sidor, även vid enstaka trappsteg ska 
ledstång finnas. En ledstång används av personer med gångsvårigheter som stöd eller hjälp 
vid förflyttning och av synskadade som orienteringshjälp. Ledstängerna ska vara 
greppvänliga, löpa oavbrutet samt vara placerade på 90 cm höjd.  För att barn och andra 
kortvuxna personer även säkert ska kunna utnyttja trappan ska även ledstänger på 70 cm höjd 
finnas (Svensson, E. 2001). Vidare ska ledstången passera minst 30 cm förbi första och sista 
trappsteget för att stöd ska finnas då första och sista steget tas, se figur 44 (Boverket, 5 okt 
2004). Ledstängerna ska vara kontrastmarkerade för att lättare kunna urskiljas mot 
omgivningen (Svensson, E. 2001).  
 
För rullstolsburna personer, gående med rollator eller barnvagn m.fl. ska en ramp finnas 
tillgänglig vid alla entréer där nivåskillnad finns. En ramp ska vara rak och bestå av ett hårt, 
jämnt och halkfritt material. Bredden på rampen ska vara minst 1,5 meter bred för att 
möjliggöra möte mellan en rullstolsburen person och en gående. Dessutom utgör vändmåttet 
för en rullstol 1,5 m. För kraftig längslutning gör rampen obestiglig och för stor tvärlutning 
leder till att körriktningen är svår att hålla (Svensson, E. 2001). Därför ska ramperna inte ha 
kraftigare längslutning än 5 % samt tvärlutning 1 %. 1 % tvärlutning krävs för att 
vattenavrinningen från rampen ska fungera (Thuresson, L. 2003). Vidare ska ramper inte vara 
för långa om inte vilplan finns. Ett vilplan ska vara minst 2 meter djupt. Detta utrymme kräver 
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en rullstol för att kunna stanna säkert (Boverket, 5 okt 2004). Ovanför rampen, framför 
entrédörren skall ett utrymme på minst 2 x 2 meter finnas för att möjliggöra dörröppning 
(Svensson, E. 2001).  
 
Ramper måste utmärkas för personer nedsatt synförmåga. Ytan före respektive efter rampen 
skall förses med både taktil och visuell markering för att markera och varna var rampen finns 
(se figur 45) (Boverket, 5 okt 2004). 

 
Figur 45: Utformningsexempel för en ramp. 
 
För att undvika att personer i rullstol åker av rampen skall denne förses med avåkningsskydd. 
Ett avåkningsskydd är en kant med en höjd, lägst 3 cm (Boverket, 5 okt 2004). 
Avåkningsskyddet utgör även en taktil ledning för de synskadade som använder rampen 
(Svensson, E. 2001).  
 
Ramper ska på samma sätt som trappor förses med ledstänger och med samma krav som för 
trappans ledstänger (se figur 45).  
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Analys av stråket Smedjan - Sundsgården: Entréer 
För analys av vardera entrén se gränsvärdeslistan bilaga 4f.  
 
Stråket Smedjan – Sundsgården har 10 inventerade entréer. Analysresultatet av de mest 
påtagliga bristerna finns redovisat i diagram 4.  
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Diagram 4: Brister med inventerade entréer utmed stråket. 
 
Entréerna utmed stråket Smedjan – Sundsgården är olika utformade men de har alla 
gemensamt att de saknar taktil- och visuell markledning fram till entrédörren. 6 av entréerna 
är inte urskiljbara mot omgivningen.  
 
Av samtliga inventerade entréer är det endast entrén till Luleå Tingsrätt som har trappa (se 
figur 46).  
 

 
Figur 46: Entré, Luleå Tingsrätt. 
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Här finns möjlighet till hiss men inte i anslutning till huvudentrén. Övriga brister med denna 
entré är att trappan skjuter ut i gångvägen och inte är kringbyggd. Vidare saknar trappan 
visuell kontrastmarkering på nedersta och översta plansteget. Trappans ledstänger har också 
brister i form av att de inte löper oavbrutet. Andra brister med ledstängerna är att de inte 
passerar första och sista trappsteget med minst 30cm. Ytterligare ett problem att stängerna är 
svåra att upptäcka eftersom de saknar kontrastmarkering.  
 
En av entréerna har ramp och den finns intill äldreboendet Sundsgården (se figur 47). Denna 
entré saknar taktil och visuell markledning fram till rampen och entrén är svår att urskilja mot 
omgivningen. En annan brist är att det inte råder rökförbud utanför entrén, ett par meter innan 
entrén finns en askkopp utsatt. Ytterligare problem för allergiker vid denna entré är 
blomsterarrangemangen som består av allergena växter. Problem med rampens utformning är 
att den saknar avåkningsskydd för rullstolar. Rampen har även för kraftig lutning och ytan 
framför entrédörren är inte tillräckligt djup. Vidare är rampen försedd med ledstänger men 
tyvärr är de inte kontrastmarkerade och den undre ledstången är för lågt placerad.  
 

 
Figur 47: Entré, äldreboendet Sundsgården. 
 
Genom att åtgärda dessa brister (enligt ovan angivna beskrivning av entréer, tillgängliga för 
alla) har de mest påtagliga problemområdena eliminerats och därmed har entréernas helhet 
med avseende på tillgänglighet för funktionshindrade förbättrats. 

8.2.7 Vilplatser tillgängliga för alla   
Vilplatser ska finnas med jämna mellanrum utmed gångbanor samt vid viktiga målpunkter. 
Avståndet mellan bänkarnas placering ska vara kring 100 meter, där kraftiga lutningar 
förekommer bör de placeras tätare då behovet av vila är större här (Svensson, E. 2001).  Detta 
ger en trygghetskänsla för personer med rörelsesvårigheter eftersom de vet den maximala 
sträckan att gå innan de får vila. Att placera sittbänkar med jämna mellanrum ger även en 
måttangivelse för synskadade. De kan på så sätt orientera sig och få en klar bild på var de 
befinner sig i gatumiljön (Tillberg, Thomas).  
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Vilplatser ska vara placerade vid sidan av gång- och cykelbanan och vara anslutna med 
hårdgjord yta för att möjliggöra angöring med rullstol. Vilplatserna ska även ha avvikande 
beläggning från gång- och cykelbanan så att inte avbrott i färdriktningen uppstår, se figur 48. 
Vid sidan av sittbänkarna ska yta för rullstolar och rollatorer finnas. Ytan skall minst vara 1,4 
meter djup och 0,8 meter bred, detta är ytan en rullstol kräver (Boverket, 5 okt 2004). 
 

 
Figur 48: Vilplats intill gångbanan, bredvid finns hårdgjord yta för rullstol (Vägverket region Skåne, 2003). 
 
Bänktyper som ska användas för att tillgodose de funktionshindrades behov ska vara försedda 
med ryggstöd, ha armstöd som passerar sittytans framkant samt vara utrustade med 
greppvänliga handtag för att underlätta upp- och nedstigning (Boverket, 2005). Bänkens 
sittyta ska ha höjden 45-50 cm och armstödshöjden ska vara 70 cm (Boverket, 5 okt 2004). En 
tvärslå i linje med bänkens främre ben får inte existera då detta försvårar en uppstigning från 
sittande ställning (Svensson, E. 2001).  
 
Analys av stråket Smedjan - Sundsgården: Vilplatser 
För analys av vardera vilplatsen se gränsvärdeslistan bilaga 4g.  
 
Stråket Smedjan – Sundsgården har 24 inventerade vilplatser.  
 
Vilplatserna utmed stråket Smedjan – Sundsgården består av två bänktyper, Klafvreströms 
och Malus. Klafvreströms är den mest förekommande bänktypen, Malus bänkarna finns 
endast utmed Floras kulle. Båda bänktyperna har felaktigt utformade armstöd som inte 
passerar sittytans framkant. Klafvreströms uppvisar en del brister i form av ej greppvänliga 
armstöd samt för låga armstödshöjder (< 0,7 m). Bänktypen Malus är bättre anpassad för de 
funktionshindrades behov eftersom de har greppvänliga och korrekt utformade armstöd.  
 
Övriga brister med vilplatserna är deras placering utmed vissa delar av stråket.  
 
Genom att åtgärda dessa brister (enligt ovan angivna beskrivning av vilplatser, tillgängliga för 
alla) har de mest påtagliga problemområdena eliminerats och därmed har vilplatserna 
förbättrats med avseende på tillgänglighet för funktionshindrade. 



 65

8.2.8 Belysning anpassad för alla 
Belysningen på gångbanor, gångpassager, järnvägspassager, vilplatser och torg/öppna ytor 
samt vid entréer och andra målpunkter ska vara utformade så att personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga kan använda dessa. Belysningen ska vara jämn och anordnad så att 
personer med nedsatt syn- och orienteringsförmåga samt av personer med nedsatt 
rörelseförmåga kan uppfatta underlaget. Belysningen ska även möjliggöra för hörselskadade 
personer att kunna läsa på läpparna. Vidare ska belysningen inte vara bländande. Belysningen 
vid målpunkter och entréer ska vara anpassad så att entréerna och de olika målpunkterna 
framkommer tydligt (Boverket, 5 okt 2004). 
 
Gång- och cykelvägar ska vara försedda med belysningsarmaturer efter ett visst intervall och 
en viss belysningsstyrka. Dessa två parametrar ska anpassas så att medelbelysningsstyrkan 
uppgår till minst 10 lux (lux = mått på hur mycket ljus som träffar en yta, ljusflöde/m2). 
Torg/öppna ytor ska förses med belysningsarmaturer och ljuskällor som avger en 
medelbelysningsstyrka på minst 7,5 lux (Vägverket, 25 aug 2004).  
 
Vid gångpassager krävs en högre belysningsstyrka än utmed gång- och cykelvägar. Det finns 
olika krav på belysning utmed gator beroende på hastighet (Vägverket, 25 aug 2004).  Luleå 
centrums gator är hastighetsbegränsningen mestadels 50 km/h, därav ska övergångsställena 
vara belysta med medelbelysningsstyrkan 15 lux. Där separatbelysta övergångsställen 
förekommer skall medelbelysningsstyrkan uppfylla 20 lux (Vägverket, 25 aug 2004). 
 
Analys av stråket Smedjan - Sundsgården: Belysning 
Ingen av gångpassagerna, järnvägsövergången eller busstorget Loet har tillräckligt god 
belysning.  
 
Utmed länkarna är det problem med ojämn belysning. Enligt inventeringen är medelstyrkan 
god utmed 4 av 10 belysningslänkar. Denna medelbelysningsstyrka är dock inte relevant. 
Utmed länken fanns partier med mycket hög belysning och mellan dessa var 
belysningsstyrkan obefintlig vilket resulterade i ojämnt fördelad belysning och missvisande 
medelbelysningsstyrka.  
 
Genom att åtgärda dessa brister (enligt ovan angivna beskrivning av belysning, anpassad för 
alla) har de mest påtagliga problemen eliminerats och därmed har belysningen med avseende 
på tillgänglighet för funktionshindrade förbättrats. 

8.3 Analys och åtgärdsförslag på Luleå kommuns regelverk  
Analys av Luleå kommuns regelverk görs utifrån hur tillgänglighetsanpassat regelverket är 
samt hur reglerna efterlevs. Precis som för inventering utgår analysen från bestämmelser för 
hantering av tillfälliga hinder, växtligheten, vinterdriften, sommardriften samt hantering av 
trasig beläggning. 
 
Därefter har åtgärdsförslag tagits fram med avseende på hur Luleå kommuns regelverk kan 
förbättras. 
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Bestämmelser för hantering av tillfälliga hinder (uteserveringar och skyltar) 
Utmed stråket Smedjan – Sundsgården finns under sommarmånaderna ett flertal 
uteserveringar och det har ökat avsevärt under de senaste åren (figur 49). Reglerna för 
placering och utformning av uteserveringar följs av affärsinnehavarna relativt bra. Flertalet av 
uteserveringarna är försedda med uppbyggda golv och då även med tillhörande ramp. 
Rampens lutning och utformning är dock inte alltid korrekt. Krav kan inte ställas på detta 
eftersom det inte står något om rampens utformning i riktlinjerna (Sundvall, Mikael).  
 

 
Figur 49: Uteservering (Luleå kommun, 2004). 
 
Mot denna bakgrund bör riktlinjerna ses över med avseende på tillgänglighet särskilt då 
Storgatan, som omfattas av många uteserveringar sommartid, håller på att byggas om. Ett 
syfte med Storgatan är att gatan ska bidra till att göra Luleå Centrum mer tillgängligt och då 
behöver även uteserveringarna vara tillgängliga.  
 
Reglerna för utformning och placering av trottoarpratarna utmed stråket Smedjan – 
Sundsgården efterlevs relativt bra. Åtminstone av de affärsinnehavare som beviljats tillstånd 
men det finns vissa brister med avseende på kraven av trottoarpratarnas placering. Detta krav 
följer inte alla affärsinnehavare då de gärna vill att skylten ska synas i de gåendes blickfång, 
och det är inte utmed fasaden. Bevakning av att trottoarpratarna har placerats korrekt åligger 
polismyndigheten. Ytterligare ett problem har uppstått i samband med ramper i anslutning till 
entréerna. Om reglerna för placering av trottoarpratarnas ska följas (max 1,5 m ut från fasad) 
uppstår istället problem för personer som utnyttjar rampen eftersom att skylten står på rampen 
(Sundvall, Mikael). Ytterligare ett problem är att det finns ej beviljade trottoarpratare. Dessa 
är placerade i de gåendes färdriktning vilket orsakar problem för framförallt synskadade 
personer som riskerar att snubbla över dem.  
 
Ett förslag för att komma till rätta med felplacerade och icke godkända trottoarpratare är att 
informera affärsinnehavarna om att tillstånd krävs samt varför det är viktigt att 
trottoarpratarna placeras och utformas på ett visst sätt. För att ytterligare få stöd i detta 
agerande är ett förslag att ta hjälp av handikapporganisationerna. De skulle kunna hålla en 
utbildningsdag där affärsinnehavarna själva får prova att vara synskadade och rullstolsburna 
för att själva få uppleva vilka problem som faktiskt kan uppstå. Affärsinnehavarna bör även 
informeras om att ansvaret för att en trottoarpratare inte vållar någon personskada åligger 
affärsinnehavaren själv.  
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Bestämmelser för val och placering av vegetation 
Stråket Smedjan – Sundsgården kan medföra problem för allergiker, särskilt under 
sommarmånaderna. Floras kulle som ska fungera som en grön oas i Luleå centrum är 
otillgänglig för allergiker eftersom det här förekommer allergiframkallande träd och blommor. 
I dagsläget görs val av växtligheten utifrån färgkombinationer, storlek samt härdighet. För att 
även allergiker ska kunna vistas utmed stråket bör även växtligheten väljas utifrån 
urvalskriteriet icke allergena växter. Blombänkar placeras ofta intill sittplatser, entréer och i 
parker, där människor vanligtvis vistas. Detta leder till att allergiker tvingas till omvägar eller 
att de inte kan besöka vissa butiker. Förutom att Luleå kommun bör se över växtval behöver 
också andra fastighetsägare och affärsinnehavare bli informerade om vilka problem som kan 
uppstå för allergiker samt få hjälp med vilka växter som inte är allergena.  
 
Nyklippt gräs kan också medföra allergiska problem. Klippningen av innerstadsparkerna i 
Luleå kommun sker med hjälp av uppsamlare. Utmed stråket är det endast på Floras kulle där 
gräset samlas upp. Att klippa med uppsamlare är bra, annars finns risk för att gräset virvlar 
omkring och orsakar onödiga allergibesvär. Ett förslag för att komma tillrätta med detta 
problem kan vara att börja samla upp allt gräs som klipps samt införa särskilda klippdagar och 
klipptimmar. Dessa dagar och tidpunkter bör meddelas allergiker.  
 
Bestämmelser för snöröjning och halkbekämpning 
Utmed gångpassager uppstår vintertid problem för funktionshindrade personer. Orsaken är att 
driften inte klarar av att hålla övergångarna rena från snö. Biltrafiken packar upp snön mot 
kanterna vilket leder till att kantstenarna rundas av. Följden blir att synskadade personer inte 
får den tydliga kant som krävs för att tydliggöra gränsen mellan biltrafik och gående. Det blir 
dessutom svårt att använda kantstenen som riktningsgivare samt veta när gångpassagen är 
passerad. För personer med nedsatt rörelseförmåga blir det problem med framkomlighet då 
hjulen på rullstolen eller rollatorn kör fast i snökarmar och att ramper är utsuddade på grund 
av för dålig vinterdrift (Kumppani, Birger). Detta trots att den normala gatuutformningen ska 
bibehållas. Det är även problem med att hålla gångpassager halkfria. Sanden virvlas bort av 
motorfordon och packas samman utmed körytans kanter (Forsberg, Björn). Utmed trottoarer 
ansvarar fastighetsägaren för snöröjning och halkbekämpning vilket leder till ett varierande 
underhåll av gaturummet och detta leder till problem för framförallt personer med nedsatt 
rörelse- och synförmåga då de kan tvingas till omvägar.  
 
För att komma till rätta med problemen vid framförallt gångpassager bör bättre rutiner för 
snöröjning av gångpassager skapas. Det är också viktigt att informera och påverka 
fastighetsägare för att hela resan för alla ska kunna fungera. Vidare kan rutiner införas för de 
mest användbara länkarna. Här bör snö- och halkbekämpningen utföras extra noggrant. 
Siktbarheten vid övergångsställen bör ses över så att karmskärningen görs med avseende på 
kortvuxna personer och barn. För att ytterligare öka trafiksäkerheten vid övergångsställen och 
andra gångpassager kan hastigheten vintertid sänkas utmed de primära stråken.  
 
Vintertid är det svårt att orientera med hjälp av kontraster. För att även få kontraståtergivning 
vintertid kan sandningen av gångbanor användas som visuellt ledstråk.  
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Bestämmelser för renhållning av gaturummet 
Under sommarhalvåret sopas stråket Smedjan – Sundsgården kontinuerligt och alltid vid 
påtalan sker punktinsatser för att hålla efter gaturummet. Utmed Storgatan sopas det och 
plockas skräp ännu mer frekvent, varje helg mellan juni och augusti på grund av 
nedskräpningen efter alla krogrundor (Elgcrona, Mats).  
 
För att ytterligare få struktur över var skötseln av gaturummet utförs kan ett skötselschema tas 
fram. Här ska tydligt framgå hur ofta och vad som ska göras utmed vilka stråk. De primära 
stråken bör prioriteras.   
 
Bestämmelser för hantering av hinder i gångbanan (trasig beläggning och andra 
ojämnheter) 
Ett brunnslock som sticker upp ett par centimeter medför en större olycksrisk för personer 
med nedsatt synförmåga och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vintertid kan risken 
vara ännu större eftersom att hindret kan vara dolt under snö. Därför bör gränsen för när det 
finns risk för att personskada uppstår sänkas för prioriteringen av åtgärdsbehov. Detta med 
avseende på de funktionshindrades behov som bör utgöra den dimensionerande faktorn.  

8.4 Analys och åtgärdsförslag på program och projekt   
Stadsmiljöprogrammet framtaget av Luleå kommun beskriver hur stadsmiljön ska gestaltas 
med avseende på tillgänglighet. Oavsett funktionshinder ska det vara möjligt att från sin 
bostad kunna ta sig till och från centrum. De grupper av funktionshindrade som 
tillgänglighetsanpassningen avser i stadsmiljöprogrammet är främst synskadade och 
rörelsehindrade. Några riktlinjer för att även stadsmiljön ska vara tillgänglig för gruppen 
allergiker nämns inte. En tydlig beskrivning av hur parker bör utformas för att få människor 
att trivas i finns medtaget i stadsmiljöprogrammet, men inget om icke allergena växter. Det är 
viktigt att alla funktionshindrades behov uppmärksammas i framtida program där 
tillgänglighet poängteras.  
 
Resultatet av de ombyggnationer som är utförda utmed Storgatan är i stort sett bra. Dock finns 
vissa brister. De ledstråk som personer med nedsatt synförmåga ska kunna orientera efter är 
endast taktila. För att ytterligare underlätta i orienteringen bör ledstråken även vara visuella. 
Vidare saknas det ledstråk som leder fram till entréer. Med denna utformning är det omöjligt 
för synskadade att veta var de befinner sig och var de ska gå för att hitta sina målpunkter.  
 
Vid ombyggnationerna av Storgatan har även övergångsställen åtgärdats med avseende på 
tillgänglighet (se figur 50). Brister med de utformningarna är framförallt att refugerna saknar 
kännbara kanter och inte består av taktila material. En synskadad person kan genom denna 
utformning inte få information om när refugen är nådd samt när gatan börjar på nytt. Detta bör 
kompletteras. En annan brist med övergångsställena att de är inte har vinkelräta kantstenar att 
kunna orientera med hjälp av. Vid de signalreglerade övergångsställena kan ljudet väga upp 
problemet med icke vinkelräta kantstenar. Dock är ljudet för lågt, särskilt då biltrafiken är tät. 
Ett förslag till åtgärd är att komplettera stolpen intill tryckknappen, med taktil karta eller pil 
som visar färdriktningen.  
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Figur 50: Signalreglerat övergångsställe med refug, Storgatan. 
 
De utjämningsplan intill entréerna som är byggda i Storgatanprojektet är bra för rullstolsburna 
personer och för personer med rollator genom ramputformningen. Utjämningsplanen kan 
dock utgöra en risk för personer med nedsatt synförmåga som riskerar att snubbla på 
trappstegen. Orsaken är att ingen taktil och visuell varningsmarkering finns i de gåendes 
färdriktning innan rampen. Dessutom finns ingen visuell markering av översta trappsteget. 
Utjämningsplanen har blivit ett hinder för personer med nedsatt synförmåga.  
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9. Diskussion och slutsatser 
Stråket Smedjan – Sundsgården är bara ett primärt stråk i Luleå kommun och därmed ett led i 
att göra Luleå centrum tillgängligt för alla. Genom att utföra de föreslagna åtgärderna enligt 
detta examensarbete kommer tillgängligheten utmed stråket Smedjan - Sundsgården att öka. 
Därmed har Luleå kommun kommit ett steg närmare att nå målet för undanröjande av enkelt 
åtgärdade hinder på allmänna platser till år 2010.  
 
För att kartlägga bristerna utmed andra primära stråk i Luleå kommun krävs för vartdera 
stråket en utförlig fältinventering. Däremot bör inventeringen av Luleå kommuns regelverk 
samt program och projekt samordnas och utföras för hela kommunen. Det är viktigt att ha en 
samsyn angående gaturummets gestaltning med avseende på tillgänglighet internt inom 
kommunen. Kunskap om de funktionshindrades behov måste finnas hos både kommunens 
beslutsfattare, planerare och projektörer. Samsynen bör tas fram i samverkan med 
handikapporganisationerna för att alla funktionshinder noga ska bli beaktade. Det bör 
poängteras att alla funktionshinder ska beaktas. I och med framtagandet av detta 
examensarbete har det framkommit att inte alla grupper av funktionshinder uppmärksammas i 
Luleå kommuns tillgänglighetsarbete. Detta gäller särskilt grupperna allergiker, hörselskadade 
och personer med nedsatt kognitiv förmåga.  
 
För ett ytterligare perspektiv bör alla kommuner i Sverige gemensamt skapa ett underlag över 
gaturummets utformning med avseende på tillgänglighet för funktionshindrade. Det finns inte 
så mycket forskning gjord i området för tillgänglighet för funktionshindrade i gatumiljö. Detta 
konstaterades då litteratursökningen i examensarbetets uppstart genomfördes. För att få tyngd 
och kraft att jobba med tillgänglighetsfrågor så tror vi att det krävs forskningsresultat som kan 
visa på varför det är så viktigt att jobba med tillgänglighet.  
 
En viktig grund för tillgänglighetsanpassningen är att tänka funktionshinder och inte 
handikapp. Ett handikapp uppstår då en person möter svårigheter som en följd av sitt 
funktionshinder och miljöns utformning. Att vara funktionshindrad innebär således inte att 
vara handikappad. Denna inställning måste genomsyras i alla kommunala organisationer för 
att uppnå en tydlig samsyn.  
 
Vidare är det viktigt att kommunernas regelverk följs hela kedjan ut från beslut till verklighet. 
Det är inte bara beslutet i sig som är viktigt utan även vägen dit genom att inkludera 
handikapporganisationerna. Härigenom får kommunerna kunskaper om de funktionshindrades 
behov och handikapporganisationerna får samtidigt en chans till erfarenhetsutbyte 
organisationerna emellan. Genom detaljplaner kan kommunerna styra stadens gestaltning för 
att skapa ett enhetligt gaturum.  
 
Detta examensarbete har behandlat endast ett primärt stråk. Det är viktigt att en 
sammanhängande sträcka åtgärdas i första hand för att möjliggöra en möjlig färdväg. Att 
utföra endast punktinsatser medför inte att hela stråket blir mer tillgängligt utan enbart vissa 
delar. Det är viktigt att ”hela resan” från start till målpunkt kan genomföras oavsett 
funktionshinder.  
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Tyngdpunkt i detta examensarbete har lagts på inventering, analys och åtgärder av 
gaturummets fysiska utformning. Det innebär inte att det är mindre viktigt med inventering 
och analys av kommunernas regelverk samt planer, program och projekt. Luleå kommuns 
klimat kan vintertid medföra problem för personer med funktionshinder. För att skapa ett 
tillgängligt Luleå även under vinterhalvåret bör insatser göras främst i kommunens regelverk 
över vinterdriften. Tillgänglighetsåtgärder som fungerar sommartid kan inte utnyttjas vintertid 
på grund av snö och is.  
 
Målet med detta examensarbete var att öka kunskapen om de funktionshindrades behov för 
personer som arbetar inom området projektering och planering av gaturummen. I och med 
detta examensarbete är det vår förhoppning om att det är uppfyllt. Vi hoppas även att de i 
detta examensarbete framtagna checklistor för entréer, torg/öppna ytor och 
järnvägsövergångar kan komma till användning av andra kommuner i deras 
tillgänglighetsarbete. Checklistan för inventering av järnvägsövergång kan exempelvis 
användas i kommuner där det finns många gångpassager i samband med spårvagnstrafik.  
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Bilaga 1a 
Checklista: Järnvägsövergång 
Läge    ___________________________________ 

 
Datum ___________________________________ 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Typ av järnvägsövergång Bevakad Obevakad  

 
1.1. Typ av obevakad korsning 

Gångfålla Anordning 
saknas 

 
 
 

Helbom Halvbom 

 

1.2. Typ av bevakad   korsning 

Ljus- och ljudanläggning 

 
 
 

2. Finns belysning Ja Nej  
 

3. Gångflöde Högt Lågt  
 

4. Högtrafikerat järnvägsspår Ja Nej  
 

5. Antal spår (st)  
 

6. Spårområdets bredd  (m)  
 

7. Djup i gångyta för tågens hjulfläns (cm)  
 

8. Bredd i gångyta för tågens hjulfläns (cm)  
 

Asfalt Betong 
Plattor Träplank 

9. Typ av beläggning  

Annan 

 
 
 
 

Taktil Visuell 10. Ledning över spårområde 
Taktil och 
visuell Saknas 

 
 
 

11. Korsningsvinkel (°)  
 

Sida A Sida B 12. Ledning fram till spårområde 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Taktil Visuell 12.1. Typ av ledning sida A 

Taktil och visuell 

 
 
 

Taktil Visuell 

 

12.2. Typ av ledning sida B 

Taktil och visuell 

 
 
 

Sida A Sida B 
13. Riktningsgivare 

Sida A och B Saknas 

 
 
 



   
 

 Kommentarer/Ev. foto nr. 
Sida A Sida B 14. Signalyta 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Taktil Visuell 14.1. Typ av signalyta sida A 

Taktil och visuell 

 
 
 

Taktil Visuell 

 

14.2. Typ av signalyta sida B 

Taktil och visuell 

 
 
 

Sida A Sida B 15. Kontrastmarkerade bommar 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

16. Övrigt  
 
 
 

 
 
 



   
 

Bilaga 1b 

Checklista: Torg/öppen yta 

Namn på torg/öppen yta ___________________________________ 
 

    Datum _________________________________ 
  
 Kommentarer/Ev. foto nr. 

Smågatsten Stor gatsten 
Betongplatta Asfalt 
Marktegel Natursten 

1. Huvudsaklig beläggning 

Grus Annan 

 
 
 
 
 

Jämn Ojämn 2. Jämnhetsgrad 

Mycket ojämn 

 
 
 

3. Finns belysning Ja Nej  
 

4. Gångflöde Högt Lågt  
 

5. Cykeltrafik tillåten Ja Nej  
 

 5.1 Separerad  Ja Nej  
 

6. Finns ledning över torg/öppen yta? Ja Nej  
 

Ledstråk Gångbana 6.1. Typ av ledning 

Annan 

 
 
 

Taktil Visuell 6.1.1. Utformning på ledstråk 

Taktil och visuell 

 
 
 

Smågatsten Stor gatsten 
Betongplatta Asfalt 
Marktegel Natursten 

6.1.2. Beläggning på 
gångbana 

Grus Annan 

 
 
 
 
 

Jämn Ojämn 6.1.2.1.  
Gångbanans 
jämnhetsgrad Mycket ojämn 

 
 
 

6.1.2.2.  
Gångbanans bredd  (m)  

 
Höger Vänster 6.1.2.3.  

Gångbanans 
avgränsning, taktilt åt…  

Höger och 
vänster Ingen 

 

Höger  Vänster 

 

 

 

6.1.2.4.  
Gångbanans 
avgränsning, visuellt åt…  

Höger och 
vänster Ingen 

 



   
 

 Kommentarer/Ev. foto nr. 
7. Finns möbleringszon Ja Nej  

 
Taktil Visuell 7.1. Markerad i marknivå 
Taktil och 
visuell Ingen 

 
 
 

 

7.2. Kontrastmarkerad Ja Nej  
 

8. Beskriv torgets/öppna ytans 
utformning (genhet och utseende) 
samt orienterbarhet (enkel och tydlig 
gatumiljö). 
 

 

9. Beskriv om torget/öppna ytan 
inbjuder trygg och säker miljö 
(bullernivå, mörka partier, 
skymmande vegetation e.t.c.).  
 

 

10. Övrigt   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

Bilaga 1c 

Checklista: Entré  
Entré till _____________________________________ 
 
Datum   __________________________________ 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 

1. Entré i marknivå Ja Nej  
 

2. Tydligt utformad entré Ja Nej  
 

Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
 

5. Fritt från allergena växter vid 
entrén  Ja Nej  

6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  
 

7. Hänvisning till handikappentré 
om ej ingång via huvudentré är 
möjlig 

Ja Nej 
 

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista 
trappsteg 

9.3. Visuell markering 

Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första 
trappsteg 

Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och 
efter sista 
trappsteg 

Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje 
trapplopp (st)  

 

Trappstegshöjd (cm)  
 

 

 

9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 



   
 

  9.5.3. Enstaka trappsteg 
med avvikande höjd Ja Nej  

  9.5.4. Enstaka trappsteg 
med avvikande djup Ja Nej  

9.6. Finns vilplan Ja Nej  
 

9.6.1. Vilplanets djup (m)  
 

9.6.2. Antal trappsteg upp 
till vilplan (st)  

9.6.3. Antal trappsteg ned 
till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
9.7.4.  
Passering förbi första och 
sista trappsteg 

(cm)
 

 

 

9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 
Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

  

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 



   
 

 
Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter 
ramp 

Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  
Innan och efter 
ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 
Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens 
start och slut 

(cm)

 

10.11.6. 
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10.12.Avåkningsskydd/ 
underliggare Ja Nej  

 

 

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr 
(ovanför trappa/ramp) (m)  

12. Djup på yta framför dörr 
(ovanför trappa/ramp) (m)  

13. Övrigt  
 
 
 

 



     
 

 
 
 
  Trafikinslag åt Taktil sigoavg. Visuell sidoavg. Antal avbrott 
Länk 
nr. Fritext Foto Typ 

Yt- 
material 

Jämn- 
het 

Bredd 
(m) 

Gång 
flöde 

Belys- 
ning vänster höger vänster höger vänster höger vänster höger 

1     Gångbana 
Naturstens- 
plattor Jämn 4,0 Högt Ja Ingen Ingen Ja Ja Nej Ja 0 0 

2     Gångbana 
Naturstens- 
plattor Jämn 4,0 Högt Ja Ingen Ingen Ja Ja Nej Ja 0 0 

3     Gångbana 
Betong- 
plattor Jämn 3,4 Högt Ja Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 2 

4     Gångbana 
Storgat- 
sten Ojämn 3,2 Högt Ja Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 1 

5     Gångbana 
Betong- 
plattor Ojämn 3,2 Lågt Ja Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 4 

6     
Blandtrafik 
med cykel Asfalt Jämn 3,1 Högt Ja Ingen Ingen Ja Ja Ja Ja 0 0 

7     
Blandtrafik 
med cykel Asfalt Jämn 3,0 Högt Ja Ingen Ingen Ja Ja Ja Ja 1 1 

8     Gångbana 
Naturstens- 
plattor Ojämn 1,7 Lågt Nej Ingen Ingen Ja Ja Nej Ja 0 0 

9     Gångbana 
Storgat- 
sten Ojämn 2,0 Lågt Nej Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 2 

10     
Blandtrafik 
med cykel Asfalt Jämn 3,5 Högt Ja Ingen Ingen Ja Ja Nej Nej 2 2 

11     
Blandtrafik 
med cykel Asfalt Jämn 3,5 Högt Nej Ingen Ingen Ja Ja Ja Ja 3 0 

12     Gångbana 
Betong- 
plattor Ojämn 2,0 Lågt Nej Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 0 

13     Gångbana 
Betong- 
plattor Ojämn 2,0 Lågt Nej Biltrafik Ingen Nej Ja Nej Ja 0 1 

14     Gångbana 
Storgat- 
sten Ojämn 3,8 Högt Ja Biltrafik Ingen Nej Ja Nej Ja 0 1 

 
 
 
 

Inventeringsresultat –
Länkar

 
B
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  Trafikinslag åt Taktil sigoavg. Visuell sidoavg. Antal avbrott 
Länk 
nr. Fritext Foto Typ 

Yt- 
material 

Jämn- 
het 

Bredd 
(m) 

Gång 
flöde 

Belys- 
ning vänster höger vänster höger vänster höger vänster höger 

15     Gångbana 
Betong- 
plattor Ojämn 2,0 Högt Ja Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Nej 0 2 

16     Gångbana 
Betong- 
plattor Ojämn 2,9 Högt Ja Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 4 

17     Gångbana 
Betong- 
plattor 

Mycket 
ojämn 2,5 Högt Nej Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 2 

18 
var. 
bredd   Gångbana 

Betong- 
plattor Ojämn 3,0 Lågt Ja Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 1 

19     
Blandtrafik 
med cykel Asfalt Jämn 3,0 Högt Ja Biltrafik Ingen Ja Ja Nej Ja 0 2 

20     Gångbana Asfalt Jämn 2,5 Högt Nej Ingen Ingen Ja Ja Ja Ja 2 0 
21     Gångbana Asfalt Jämn 2,5 Högt Nej Biltrafik Ingen Ja Ja Ja Ja 0 0 

22     
Blandtrafik 
med cykel Asfalt Jämn 3,0 Högt Ja Ingen Biltrafik Ja Ja Nej Ja 0 2 

23   2 Gångbana 
Betong- 
plattor Jämn 1,8 Lågt Nej Biltrafik Ingen Ja Ja Ja Ja 0 3 

 
 
 
 



     
 

 
 
 
 
 
 

Lutning 
nr. Fritext Fotografi Längslutning 

(%) 
Tvärlutning 

(%) 
Sträckning 
längre än 

6m 
Ledstång Underliggare Ledstångs 

höjd (m) Vilplan
Trapp 
som 
alt. 

A     13 2 Ja Ingen Nej   Nej Nej 
B     5 15 Nej Ingen Nej   Nej Nej 
C   3 0 9 Nej Ingen Nej       
D     2 5 Ja Ingen Nej   Nej Nej 
E     2 5 Ja Ingen Nej   Nej Nej 

Inventeringsresultat – Lutningar
B
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Bilaga 2c 

Inventeringsresultat - Gångpassager 
 

Gång- 
passage 

nr. 
Fritext Foto Signal-

reglering 
Hastighets- 

säkrad 
Gatu-
bredd 

(m) 
Antal 

körfält 
Ljud 

signal 
Skyltad 

övergång 
Tydlig 

målning 
Belys-
ning Refug 

1     Ja Ja 13,7 2 Aktiv 
viss tid Nej Ja Ja Ja 

2   5 Ja Nej 14,5 2 Aktiv 
viss tid Nej Nej Ja Ja 

3 
trasig 

ljudsignal 
B 

  Ja Ja 14,5 2 Aktiv 
viss tid Ja Ja Ja Ja 

4     Nej Ja 9,0 2 Ingen Nej Nej Ja Nej 
5     Nej Nej 14,5 1 Ingen Ja Ja Ja Ja 

6     Ja Nej 9,0 2 Ständigt 
aktiv Nej Ja Nej Nej 

7     Nej Ja 11,0 2 Ingen Nej Nej Nej Nej 

8     Nej Nej 10,4 2 Ingen Nej Nej Ja Nej 

9   2 Nej Ja 6,0 1 Ingen Nej Nej Nej Nej 

10     Nej Ja 10,0 1 Ingen Nej Nej Nej Nej 

11     Nej Nej 15,0 2 Ingen Nej Nej Nej Nej 
12     Nej Nej 13,0 2 Ingen Nej Nej Nej Nej 

13     Nej Nej 8,0 2 Ingen Nej Nej Ja Nej 

14     Nej Nej 12,0 1 Ingen Ja Ja Nej Ja 

15     Nej Ja 12,8 1 Ingen Ja Ja Ja Ja 

16     Nej Nej 10,0 1 Ingen Ja Ja Ja Nej 

17     Nej Ja 6,0 2 Ingen Nej Nej Ja Nej 

18     Nej Nej 8,0 2 Ingen Ja Ja Ja Nej 

19     Nej Ja 18,5 2 Ingen Ja Ja Nej Ja 

20     Nej Nej 12,0 3 Ingen Ja Ja Nej Nej 

21     Nej Nej 12,0 2 Ingen Ja Nej Nej Nej 

22   4 Nej Nej 6,0 2 Ingen Nej Nej Ja Nej 

 
 



   
 

  Refug 

Gång- 
passage 

nr. 
djup 
(m) 

nivå 
skillnad 

(m) 
tryck-
knapp 

knapp 
höjd 
(m) 

knappavst. 
till kant 

(m) 
knapp 

placering 
riktnings-

givare 

1 1,6 10 Ja 0,9 0,5 Mot 
gångyta Ljudsignal 

2 1,6 3 Ja 1,3 0,5 Mot 
gångyta Ljudsignal 

3 2,5 4 Ja 1,1 1,3 Mot 
gångyta Ljudsignal 

4               
5 2,5 4 Nej 0,0 0,0   Saknas 

6               

7               

8               

9               

10               

11               
12               

13               

14 1,6 10 Nej 0,0 0,0   Saknas 

15 1,5 8 Nej       Vinkelrät 
kant 

16               

17               

18               

19 1,5 7 Nej       Vinkelrät 
kant 

20               

21               

22               

 
 



   
 

  Sida A 

Gång- 
passage 

nr. 

nivå-
skillnad 

(cm) 
ramp 

ramp 
bredd 

(m) 

ramp 
även 
för 

cykel 

tryck-
knapp 

knapp 
höjd 
(m) 

knapp 
avst. 

till 
kant 
(m) 

knapp 
placering 

signal- 
yta 

Ledning 
fram 

cykel 
konflikt 

riktnings- 
givare 

1 2 Nej     Ja 1,10 1,70 Mot 
gångyta Ingen Taktil Nej Ljudsignal 

2 3 Nej     Ja 1,20 0,30 Mot kant Ingen Ingen Nej Ljudsignal 

3 2 Nej     Ja 1,15 0,65 Mot 
gångyta Ingen Ingen Nej Ljudsignal 

4 2 Nej     Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 
5 4 Nej     Nej       Ingen Taktil Ja Saknas 

6 5 Ja 0,0 Ja Ja 1,10 0,40 Mot 
gångyta Ingen Ingen Ja Ljudsignal 

7 10 Nej     Nej       Taktil Ingen Ja Saknas 

8 0 Nej     Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Ja Saknas 

9 0 Nej     Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Ja Saknas 

10 5 Nej     Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Nej Saknas 

11 11 Nej     Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 
12 3 Nej     Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 

13 6 Nej     Nej       Ingen Taktil Nej Vinkelrät 
kant 

14 3 Nej     Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 

15 2 Nej     Nej       Ingen Ingen Ja Saknas 

16 1 Nej     Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Ja Saknas 

17 3 Nej     Nej       Ingen Ingen Ja Saknas 

18 3 Ja 1,0 Ja Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Ja Saknas 

19 12 Nej     Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 

20 0 Nej     Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Nej Saknas 

21 3 Nej     Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 

22 3 Nej     Nej       Ingen Ingen Nej Vinkelrät 
kant 

 



   
 

  Sida B 

Gång- 
passage 

nr. 

nivå- 
skillnad 

(cm) 
ramp 

ramp 
lutning 

(%) 

ramp 
bredd 

(m) 

ramp 
även 
för 

cykel 

tryck- 
knapp 

knapp- 
höjd 

knapp 
avst. 
till 

kant 

knapp 
plac. 

signal- 
yta 

ledning 
fram 

cykel 
konfl. 

rktnings- 
givare 

1 2 Nej       Ja 1,10 0,5 Mot 
gångyta Ingen Ingen Nej Ljudsignal 

2 2 Nej       Ja 1,00 0,5 Mot 
gångyta Ingen Taktil Nej Ljudsignal 

3 2 Nej       Ja 0,95 0,9 Mot 
gångyta Ingen Ingen Nej Ljudsignal 

4 2 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 
5 3 Nej       Ja 0,00 0,0   Ingen Ingen Ja Saknas 

6 5 Ja 0 0 Ja Ja 1,10 0,4 Mot 
gångyta Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Nej Ljudsignal 

7 7 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 
8 0 Nej       Nej       Ingen Taktil Nej Saknas 

9 0 Nej       Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Nej Saknas 

10 5 Nej       Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Nej Saknas 

11 4 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 
12 7 Nej       Nej       Ingen Taktil Nej Saknas 

13 10 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Vinkelrät 
kant 

14 8 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Vinkelrät 
kant 

15 3 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 
16 1 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 

17 5 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Vinkelrät 
kant 

18 1 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 
19 12 Nej       Nej       Ingen Ingen Ja Saknas 

20 5 Nej       Nej       Ingen 

Både 
visuell 

och 
taktil 

Nej Vinkelrät 
kant 

21 3 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 
22 3 Nej       Nej       Ingen Ingen Nej Saknas 

 
 
 
 
 
 



     
 

 
 
 
 

Hinder 
nr. Fritext Typ av 

hinder 
Kontrast 

markering
Markering 
marknivå 

Fri 
bredd 

(m) 

Fri 
höjd 
(m) 

Utformning ränndal Ojämnheter 
(cm) 

1   Kantsten Nej Nej 0,0     2
2   Grop Nej Ja 2,1     2

3   Ränndal Nej Nej 0,0   
Grunda och 
fyrkantiga 1

4 Även utfart Kantsten Nej Ja 0,0     5
5 Även utfart Kantsten Nej Ja 0,0     6

6 

Korsande cykelbana, 
bruten länk med 
trottoarkant Övrigt Nej Nej 0,0     4

7 9 st utmed fasad Ränndal Nej Nej 0,0   Djupa och runda 5
8 Igenmurad källlarnedgång Övrigt Nej Nej 1,5     10
9 Ojämn gångyta Övrigt Nej Nej 0,0     4

 
 

Inventeringsresultat – H
inder
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Bilaga 2e 

Inventeringsresultat – Järnvägsövergång 
Läge  __Prästgatan/Lulsundsgatan, järnvägsövergång 1 : vänster sida mot Sundsgården__ 

 
Datum _______2004-11-25________ 

 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Typ av järnvägsövergång Bevakad Obevakad  

 
1.1. Typ av obevakad korsning 

Gångfålla Anordning 
saknas 

 
 
 

Helbom Halvbom 
 
 
 

 

1.2. Typ av bevakad   korsning 

Ljus- och ljudanläggning  
2. Finns belysning Ja Nej  

 
3. Gångflöde Högt Lågt  

 
4. Högtrafikerat järnvägsspår Ja Nej  

 
5. Antal spår 1 (st)  

 
6. Spårområdets bredd  13 (m)  

 
7. Djup i gångyta för tågens hjulfläns 3 (cm)  

 
8. Bredd i gångyta för tågens hjulfläns 8 (cm)  

 
Asfalt Betong 
Plattor Träplank 

9. Typ av beläggning  

Annan 

 
 
 
 

Taktil Visuell 10. Ledning över spårområde 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

11. Korsningsvinkel 90 (°)  
 

Sida A Sida B 12. Ledning fram till spårområde 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Taktil Visuell 12.1. Typ av ledning sida A 

Taktil och visuell 

 
 
 

Taktil Visuell 

 

12.2. Typ av ledning sida B 

Taktil och visuell 

 
 
 

Sida A Sida B 13. Riktningsgivare 

Sida A och B Saknas 

 
 
 



    
 

 
Sida A Sida B 14. Signalyta 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Taktil Visuell 14.1. Typ av signalyta sida A 

Taktil och visuell 

 
 
 

Taktil Visuell 

 

14.2. Typ av signalyta sida B 

Taktil och visuell 

 
 
 

Sida A Sida B 15. Kontrastmarkerade bommar 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Sida A Sida B 16. Finns vilplats 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Sittbänk Vilplank 16.1. Typ av vilplats sida A 

Annan 

 
 
 

Sittbänk Vilplank 

 

16.2. Typ av vilplats sida B 

Annan 

 
 
 

17. Övrigt  
 
 
 

 
 
 

Läge    Prästgatan/Lulsundsgatan, järnvägsövergång 2 : höger sida mot Sundsgården__ 
 
Datum _______2004-11-25___ 

 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Typ av järnvägsövergång Bevakad Obevakad  

 
1.1. Typ av obevakad korsning 

Gångfålla Anordning saknas
 
 
 

Helbom Halvbom 

 

1.2. Typ av bevakad   korsning 

Ljus- och ljudanläggning 

 
 
 

2. Finns belysning Ja Nej  
 

3. Gångflöde Högt Lågt  
 

4. Högtrafikerat järnvägsspår Ja Nej  
 

5. Antal spår 1 (st)  
 

6. Spårområdets bredd  12 (m)  
 

7. Djup i gångyta för tågens hjulfläns 3 (cm)  
 



    
 

 
8. Bredd i gångyta för tågens hjulfläns 8 (cm)  

 
Asfalt Betong 
Plattor Träplank 

9. Typ av beläggning  

Annan 

 
 
 
 

Taktil Visuell 10. Ledning över spårområde 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

11. Korsningsvinkel ca 70(°)  
 

Sida A Sida B 12. Ledning fram till spårområde 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Taktil Visuell 12.1. Typ av ledning sida A 

Taktil och visuell 

 
 
 

Taktil Visuell 

 

12.2. Typ av ledning sida B 

Taktil och visuell 

 
 
 

Sida A Sida B 13. Riktningsgivare 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Sida A Sida B 14. Signalyta 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Taktil Visuell 14.1. Typ av signalyta sida A 

Taktil och visuell 

 
 
 

Taktil Visuell 

 

14.2. Typ av signalyta sida B 

Taktil och visuell 

 
 
 

Sida A Sida B 15. Kontrastmarkerade bommar 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Sida A Sida B 16. Finns vilplats 

Sida A och B Saknas 

 
 
 

Sittbänk Vilplank 16.1. Typ av vilplats sida A 

Annan 

 
 
 

Sittbänk Vilplank 

 

16.2. Typ av vilplats sida B 

Annan 

 
 
 

17. Övrigt  
 
 
 

 



    
 

Bilaga 2f 

Inventeringsresultat – Torg/öppen yta 
Namn på torg/öppen yta __Busstorget Loet________________ 

 
Datum __2004-11-17_________________________________ 

 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 

Smågatsten Stor gatsten 
Betongplatta Asfalt 
Marktegel Natursten 

1. Huvudsaklig beläggning 

Grus Annan 

 
 
 
 
 

Jämn Ojämn 2. Jämnhetsgrad 

Mycket ojämn 

 
 
 

3. Finns belysning Ja Nej  
 

4. Gångflöde Högt Lågt  
 

5. Cykeltrafik tillåten Ja Nej  
 

 5.1 Separerad  Ja Nej  
 

6. Finns ledning över torg/öppen yta? Ja Nej  
 

Ledstråk Gångbana 6.1. Typ av ledning 

Annan 

 
 
 

Taktil Visuell 6.1.1. Utformning på ledstråk 

Taktil och visuell 

 
 
 

Smågatsten Stor gatsten 
Betongplatta Asfalt 
Marktegel Natursten 

6.1.2. Beläggning på gångbana 

Grus Annan 

 
 
 
 
 

Jämn Ojämn 6.1.2.1.  
Gångbanans jämnhetsgrad 

Mycket ojämn 

 
 
 

6.1.2.2.  
Gångbanans bredd  (m)  

 
Höger Vänster 6.1.2.3.  

Gångbanans avgränsning, taktilt åt…  Höger och vänster Ingen 
 

Höger  Vänster 

 

 

 

6.1.2.4.  
Gångbanans avgränsning, visuellt åt…  Höger och vänster Ingen 

 

 7. 
Finns möbleringszon Ja Nej  

 
Taktil Visuell 7.1. Markerad i marknivå 

Taktil och visuell Ingen 

 
 
 

 

7.2. Kontrastmarkerad Ja Nej  
 

8. Beskriv torgets/öppna ytans utformning (genhet och utseende) 
samt orienterbarhet (enkel och tydlig gatumiljö). 
 

 

9. Beskriv om torget/öppna ytan inbjuder trygg och säker miljö 
(bullernivå, mörka partier, skymmande vegetation e.t.c.).  
 

Bra belysning utan mörka partier, inga skymmande buskage. 

10. Övrigt   
 
 
 



    
 

Bilaga 2g 

Inventeringsresultat - Entréer 
Entré till _____Tingshuset__________ 
Datum   ____2004-11-17___________ 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej  

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa 2,95 (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp 8 (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd 15 (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup 31 (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande djup Ja Nej  
9.6. Finns vilplan Ja Nej  

 
9.6.1. Vilplanets djup 1,8 (m)  

 
9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan  8 (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan 8 (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd  1,17 (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 

 

 

9.7.4.  
Passering förbi första och sista trappsteg 0 resp 20 cm (cm)  



    
 

  9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför trappa/ramp) 1,8 (m)  
12. Djup på yta framför dörr (ovanför trappa/ramp)  6 (m)  
13. Övrigt  

 
 
 

 



    
 

Entré till __Svensk kassa service_______ 
 

Datum   ____2004-11-17_____________ 
   Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej Ej aktuellt 

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande djup Ja Nej  
9.6. Finns vilplan Ja Nej  

 
9.6.1. Vilplanets djup (m)  

 
9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
9.7.4.  
Passering förbi första och sista trappsteg (cm)  

  

 

9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 



    
 

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför trappa/ramp) (m)  
12. Djup på yta framför dörr (ovanför trappa/ramp) (m)  
13. Övrigt  

 
 
 

 



    
 

Entré till ____Sundsgården  (Fyren)_______________ 
 

Datum   ____2004-11-17______________________ 
 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej Askkopp 10m från entré 
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej  

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första 
trappsteg 

Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och 
efter sista 
trappsteg 

Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande djup Ja Nej  
9.6. Finns vilplan Ja Nej  

 
9.6.1. Vilplanets djup (m)  

 
9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
9.7.4.  
Passering förbi första och sista trappsteg (cm)  

  

 

9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 



    
 

10. Finns ramp Ja Nej  
 

10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  
 

Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd 2,55 (m)  
 

10.4. Längslutning  8 (%)  
 

10.5. Tvärlutning  0 (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter 
ramp 

Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter 
ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder    47      (m) resp.         90       (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut 30 (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering 
Ja Nej 

Dålig svart/gul markering, 
borde förbättras 
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd 1 (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför trappa/ramp) 2,55 (m)  
12. Djup på yta framför dörr (ovanför trappa/ramp) 1,4 (m)  
13. Övrigt  

 
 
 

 



    
 

Entré till ___SEB________________ 
 

Datum   ____2004-11-17__________ 
 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej Ej aktuellt 

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande 
höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande 
djup Ja Nej  

9.6. Finns vilplan Ja Nej  
 

9.6.1. Vilplanets djup (m)  
 

9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 

  

 

9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 



    
 

9.7.4.  
Passering förbi första och sista 
trappsteg 

(cm)
   

9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

12. Djup på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

13. Övrigt  
 
 
 



    
 

Entré till ___Polisstationen____________ 
 
Datum   ___2004-11-17________________ 
 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej  

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande 
höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande 
djup Ja Nej  

9.6. Finns vilplan Ja Nej  
 

9.6.1. Vilplanets djup (m)  
 

9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 

  

 

9.7.4.  
Passering förbi första och sista 
trappsteg 

(cm)
 



    
 

  9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

12. Djup på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

13. Övrigt  
 
 
 



    
 

Entré till ___Ebeneser turistbyrå_______ 
 
Datum   ___2004-11-17________________ 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej  

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande 
höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande 
djup Ja Nej  

9.6. Finns vilplan Ja Nej  
 

9.6.1. Vilplanets djup (m)  
 

9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 

  

 

9.7.4.  
Passering förbi första och sista 
trappsteg 

(cm)
 



    
 

  9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

12. Djup på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

13. Övrigt  
 
 
 



    
 

Entré till ___Busstationen__________________________ 
 
Datum   ___2004-11-17________________ 
 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej Ej aktuellt 

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande 
höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande 
djup Ja Nej  

9.6. Finns vilplan Ja Nej  
 

9.6.1. Vilplanets djup (m)  
 

9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 

  

 

9.7.4.  
Passering förbi första och sista 
trappsteg 

(cm)
 



    
 

  9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

12. Djup på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

13. Övrigt  
 
 
 



    
 

Entré till _____Smedjan___________________________ 
 
Datum   ___2004-11-17________________ 
 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej Flyttbara askkoppar nära entré 
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej Ej aktuellt 

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande 
höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande 
djup Ja Nej  

9.6. Finns vilplan Ja Nej  
 

9.6.1. Vilplanets djup (m)  
 

9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 

  

 

9.7.4.  
Passering förbi första och sista 
trappsteg 

(cm)
 



    
 

  9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

12. Djup på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

13. Övrigt  
 
 
 



    
 

Entré till ____Shopping____________________ 
 
Datum   ___2004-11-17________________ 
 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej Ej aktuellt 

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande 
höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande 
djup Ja Nej  

9.6. Finns vilplan Ja Nej  
 

9.6.1. Vilplanets djup (m)  
 

9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 

  

 

9.7.4.  
Passering förbi första och sista 
trappsteg 

(cm)
 



    
 

  9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

12. Djup på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

13. Övrigt  
 
 
 

 



    
 

Entré till __Apoteket Lejonet____________________ 
 
Datum   ___2004-11-17________________ 
 
    Kommentarer/Ev. foto nr. 
1. Entré i marknivå Ja Nej  

 
2. Tydligt utformad entré Ja Nej  

 
Taktil Visuell 3. Ledning fram till entré 

Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

4. Finns rökförbud vid entré Ja Nej  
 

5. Fritt från allergena växter vid entrén  Ja Nej  
6. Finns belysning vid entrén Ja Nej  

 
7. Hänvisning till handikappentré om ej ingång via 
huvudentré är möjlig Ja Nej Ej aktuellt 

8. Risk för ras av snö och is Ja Nej  
 

9. Finns trappa Ja Nej  
 

9.1 Bredd på trappa (m)  
 

9.2. Kringbyggd Ja Nej  
 

Första trappsteg Sista trappsteg 9.3. Visuell markering 
Första och sista 
trappsteg Saknas 

 

Före första trappsteg Efter sista 
trappsteg 

9.4. Taktil markering 

Före första och efter 
sista trappsteg Saknas 

 
 
 
 
 
 

9.5. Antal trappsteg i varje trapplopp (st)  
 

9.5.1.  
Trappstegshöjd (cm)  

 
9.5.2.  
Trappstegsdjup (cm)  

 
9.5.3. Enstaka trappsteg med avvikande 
höjd Ja Nej  

 

9.5.4. Enstaka trappsteg med avvikande 
djup Ja Nej  

9.6. Finns vilplan Ja Nej  
 

9.6.1. Vilplanets djup (m)  
 

9.6.2. Antal trappsteg upp till vilplan (st)  
9.6.3. Antal trappsteg ned till vilplan (st)  

Taktil Visuell 

 

9.6.4.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 9.7. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

9.7.1.  
Ledstångshöjd (m)  

 
9.7.2.  
Greppvänlig Ja Nej  

 

  

 

9.7.3.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 



    
 

9.7.4.  
Passering förbi första och sista 
trappsteg 

(cm)
   

9.7.5.  
Kontrastmarkering Ja Nej  

 
10. Finns ramp Ja Nej  

 
10.1. Ramp vid huvudentré Ja Nej  

 
Fast Utfällbar 10.2. Typ av ramp 

Annan 

 
 
 

10.3. Rampbredd (m)  
 

10.4. Längslutning (%)  
 

10.5. Tvärlutning (%)  
 

Rak Vinklad 10.6. Utformning 

Rundad Annan 

 
 
 

Asfalt Betong 
Plattor Galler 

10.7. Typ av beläggning 

Annan 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.8. Visuell markering 

Innan och efter ramp Saknas 
 

 
 
 
 

Innan ramp Efter ramp 10.9. Taktil markering  

Innan och efter ramp Saknas 

 
 
 
 

10.10. Finns vilplan Ja Nej  
 

10.10.1.  
Vilplanets djup (m)  

 
10.10.2.  
Höjd till vilplan (m)  

 
Taktil Visuell 

 

10.10.3.  
Markering vilplan Taktil och visuell Saknas 

 
 
 

Ena sidan Båda sidor 10.11. Ledstång 

Saknas 

 
 
 

10.11.1.  
Ledstång på två höjder Ja Nej  

 
10.11.2.  
Ledstångshöjder          (m) resp.                (m)  

 
10.11.3.  
Greppvänlig Ja Nej  

 
10.11.4.  
Löper oavbrutet Ja Nej  

 
10.11.5.  
Passering förbi rampens start och slut (cm)

 

10.11.6. Kontrastmarkering Ja Nej  
 

10.12.Avåkningsskydd/ underliggare Ja Nej  
 

  
  

 10.12.1.  
Höjd (cm)  

 
11. Bredd på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

12. Djup på yta framför dörr (ovanför 
trappa/ramp) (m)  

13. Övrigt  
 
 
 



    
 

Bilaga 2h 

Inventeringsresultat - Vilplatser 
 
Vilplatser : Floras kulle, bänktyp Malus (3st) 
 Kommentarer: 

Sitthöjd (cm) 50  
Ergonomisk utformad sittyta JA  
Armstödshöjd (cm) 73  
Armstöd på båda sidor JA  
Armstöd passerar sittytans framkant  NEJ Sittytan passerar armstödet 
Greppvänligt handtag JA Knopphandtag 
Tvärslå i linje med bänkens främre ben NEJ  
Ryggstöd JA  
Friyta intill bänk med  
Bredd: 
Djup: 

 
Gott om plats för rullstol 

Hårdgjord yta intill bänk JA  
Placerad på sidan om gångyta JA  
Belysning av vilplats NEJ  
Vilplats var 100:e meter JA  
Vilplats saknas vid målpunkter -  

 
 
Vilplatser : Storgatan mellan Smedjan och Kungsgatan, bänktyp Klafverströms (14st)  
 

Kommentarer: 
Sitthöjd (cm) 47  
Ergonomisk utformad sittyta NEJ Djuot rundad sittyta 
Armstödshöjd (cm) 63  
Armstöd på båda sidor JA Avrundade 
Armstöd passerar sittytans framkant  NEJ Sittytan passerar armstödet 
Greppvänligt handtag NEJ  
Tvärslå i linje med bänkens främre ben NEJ  
Ryggstöd JA  
Friyta intill bänk med  
Bredd: 
Djup: 

 
Gott om plats för rullstol 

Hårdgjord yta intill bänk JA  
Placerad på sidan om gångyta JA  
Belysning av vilplats JA  
Vilplats var 100:e meter JA  
Vilplats saknas vid målpunkter -  

 
Vilplatser : Storgatan mellan Kungsgatan och Prästgatan, bänktyp Klafverströms (2st)  
 

Kommentarer: 
Sitthöjd (cm) 47  
Ergonomisk utformad sittyta NEJ Djuot rundad sittyta 
Armstödshöjd (cm) 63  
Armstöd på båda sidor JA Avrundade 
Armstöd passerar sittytans framkant  NEJ Sittytan passerar armstödet 
Greppvänligt handtag NEJ  
Tvärslå i linje med bänkens främre ben NEJ  
Ryggstöd JA  
Friyta intill bänk med  
Bredd: 
Djup: 

NEJ 
 

Hårdgjord yta intill bänk JA  
Placerad på sidan om gångyta JA  
Belysning av vilplats JA  
Vilplats var 100:e meter NEJ  
Vilplats saknas vid målpunkter JA  

 



    
 

Vilplatser : Torg/öppen yta Loet, bänktyp Klafverströms (2st)  
 

Kommentarer: 
Sitthöjd (cm) 47  
Ergonomisk utformad sittyta NEJ Djuot rundad sittyta 
Armstödshöjd (cm) 63  
Armstöd på båda sidor JA Avrundade 
Armstöd passerar sittytans framkant  NEJ Sittytan passerar armstödet 
Greppvänligt handtag NEJ  
Tvärslå i linje med bänkens främre ben NEJ  
Ryggstöd JA  
Friyta intill bänk med  
Bredd: 
Djup: 

JA 
Gott om plats för rullstol 

Hårdgjord yta intill bänk JA  
Placerad på sidan om gångyta JA  
Belysning av vilplats JA  
Vilplats var 100:e meter JA  
Vilplats saknas vid målpunkter -  

 
Vilplatser : Övriga stråket, bänktyp Klafverströms (2st)  
 

Kommentarer: 
Sitthöjd (cm) 47  
Ergonomisk utformad sittyta NEJ Djuot rundad sittyta 
Armstödshöjd (cm) 63  
Armstöd på båda sidor JA Avrundade 
Armstöd passerar sittytans framkant  NEJ Sittytan passerar armstödet 
Greppvänligt handtag NEJ  
Tvärslå i linje med bänkens främre ben NEJ  
Ryggstöd JA  
Friyta intill bänk med  
Bredd: 
Djup: 

JA 
Gott om plats för rullstol 

Hårdgjord yta intill bänk JA  
Placerad på sidan om gångyta JA  
Belysning av vilplats NEJ  
Vilplats var 100:e meter NEJ  
Vilplats saknas vid målpunkter JA  

 
 



    
 

Bilaga 3 

Gränsvärdeslista 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH 
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS
Taktil sidoavgränsning saknas vid 
”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS

Visuell sidoavgränsning (>40% 
kontrastskillnad enl. NCS)saknas vid 
”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS

Visuell sidoavgränsning (>40% 
kontrastskillnad enl. NCS) saknas mot 
körytor 

 X  X  BFS, TGS

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen 
>1m 

 X    TGS 

Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå 
saknas 

 X    BFS  

Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

Vilplatser  1 2 3 4 5 Källa 
Sitthöjd <0,45m eller >0,5m X     BFS  
Ryggstöd saknas  X     BFS  
Tvärslå finns i linje med bänkens främre 
ben 

X     BIH 

Armstöd saknas eller är lägre än 0,7m X     BFS  
Armstöd passerar ej sittytans framkant  X     BFS  
Armstödets framkant är svår att greppa om X     BFS  
Friyta intill bänk med djup >1,4m och 
bredd >0,8m saknas 

X     BIH, BFS 

Hårdgjord yta mellan vilplats och 
intilliggande gångyta saknas 

X X    BIH  

Vilplats är ej placerad vid sidan om 
gångyta 

 X    BFS 

Belysning av vilplatsen saknas X X X X X BFS  
Vilplats var 100m utmed gångyta saknas  X X    BFS, BIH 



    
 

Vilplatser saknas vid målpunkter X X    BFS 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett 
körfält i taget utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas 
eller finns med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS
Ramp gemensam för cyklister och 
rullstolsburna 

X     BFS  

Taktil avgränsning mellan kör- och 
gångbana saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och 
gångbana (>40% kontrastskillnad enl. 
NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 
2=riktad mot icke avfasad kant, 3=riktad 
mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe 
saknas 

 X  X  BFS  

Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. 
NCS) fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS
Torg/Öppen yta  1 2 3 4 5 Källa 
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Separerad cykeltrafik saknas  X X X X  BFS  
Taktil ledning över torg/öppen yta saknas  X    BFS  
Visuell (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
ledning över torg/öppen yta saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på gångbana om sådan finns (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH 
Möbleringszon saknas  X  X  BFS  
Taktil markering saknas för möbleringszon  X    BFS  
Visuell (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
markering saknas för möbleringszon 

 X  X  BFS  

Färdriktningen är ej logisk och enkel  X  X  BFS  
Torget/öppna ytan inbjuder ej till trygg och 
säker miljö. 

X X X X X  



    
 

 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller 
alternativ ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. 
NCS) fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, GFA
Djup på yta framför ingång ovanför 
trappa/ramp <2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför 
trappa/ramp <2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller 
djup 

X X  X  BFS  

Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% 
kontrastskillnad enl. NCS) på nedersta 
plansteg och motsvarande del av 
framkanten på trappavsatsen vid översta 
sättsteg i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre 
än 0,9m 

X X  X  BFS  

Ledstång passerar <30cm innan och efter 
trappa 

X X    BFS  

Kontrastmarkerad ledstång (>40% 
kontrastskillnad enl. NCS) på trappa saknas

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden 
>3cm saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan 
saknar visuell markering (>40% 
kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  



    
 

Yta före resp. efter ramp samt vilplan 
saknar taktil markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre 
än (m) 

0,7 0,9  0,9  BFS  

Ledstång passerar <30cm innan och efter 
ramp 

X X    BFS  

Kontrastmarkerad ledstång (>40% 
kontrastskillnad enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

Järnvägsövergång  1 2 3 4 5 Källa 
Obevakad övergång X X X X  BIH 
Spårområdets bredd och antal spår 
(vedertaget värde saknas) 

X X  X  TGS 

Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm 
(för tågens hjulflänsar) 

X X    BIH 

Djup på håligheter i gångytan (för tågens 
hjulflänsar, vedertaget värde saknas) 

X X     

Taktil ledning fram till spårområde saknas  X    BFS 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. 
NCS) fram till spårområde saknas 

 X  X  BFS 

Taktil ledning över spårområde saknas  X     
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. 
NCS) över spårområde saknas 

 X  X   

Korsningsvinkel <60° eller >120° X     VU94 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Taktil signalyta innan spårområde saknas  X    BFS 
Visuell signalyta (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS systemet) innan spårområde 
saknas 

 X  X  BFS 

Kontrastmarkerade bommar (>40% 
kontrastskillnad enl. NCS systemet) saknas

 X    BFS 

Belysning av järnvägsövergång saknas X X X X X BFS 
 
1=personer med nedsatt rörelseförmåga 
2=personer med nedsatt syn 
3=personer med hörselproblem (nedsatt och överkänslighet) 
4=personer med nedsatt kognitivförmåga 
5=allergiker 
 
Källor: 
BIH = Svensson, E. (2001). 
BFS = Boverket (5 okt. 2004). 
TGS= Thuresson, L. (2003). 
GFA= Johansson, R. (2002 
VU94 = Vägverket (3 juni 2004). 



    
 

Bilaga 4a 

Analys - länkar 
 
Länk nr: 1 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
Länk nr: 2 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
Länk nr: 3 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 



    
 

Länk nr: 4 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 5 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 6  
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 



    
 

Länk nr: 7 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 8 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 9 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
 



    
 

Länk nr: 10 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 11 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 12 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 



    
 

Länk nr: 13 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 14 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 15 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 



    
 

Länk nr: 16 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 17 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 18 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 



    
 

Länk nr: 19 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 20 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 21 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
 



    
 

Länk nr: 22 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 
 
 
Länk nr: 23 
Länkar 1 2 3 4 5 Källa 
Blandtrafik med bil X X X X X BFS  
Blandtrafik med cykel X X X X  BFS  
Bredd på gångbana (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH  
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Längslutning (%) på sträckor >6m >2     BFS  
Längslutning (%) på sträckor <6m >8     BIH 
Tvärlutning (%) >2     BFS  
Taktil avgränsning saknas mot körytor  X  X  BFS, TGS 
Taktil sidoavgränsning saknas vid ”ofarliga” ytor  X  X  BFS, TGS 
Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS)saknas vid ”ofarliga” ytor 

 X  X  BFS, TGS 

Visuell sidoavgränsning (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) saknas mot körytor 

 X  X  BFS, TGS 

Avbrott i den taktila sidoavgränsningen >1m  X    TGS 
 



    
 

Analys – Gångpassager   Bilaga 4b 
 
Gångpassage nr: 1 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
Gångpassage nr: 2 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana saknas  X    BFS  
Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana (>40% 
kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad mot 
icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 3 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 4 (Ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 5  
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 6 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 7 (Ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 8 (Ej övergångsställe, cykelöverfart) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 9 (Ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 10 (Ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 11 (ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 12 ( Ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 13 (Ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 14 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  

Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 15 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 16  
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 17 (Ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 18 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 19 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 20 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Gångpassage nr: 21 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 
 
 
Gångpassage nr: 22 (Ej övergångsställe) 
GC-korsning   1 2 3 4 5 Källa 
Ej hastighetssäkrad till ca 30km/h X X X X  TGS 
Ingen signalreglering X X X X  BIH 
Cykelbana mellan körbana och gångbana  X    BFS, BIH 
Gångtrafikant måste korsa mer än ett körfält i taget 
utan refug 

X X  X  TGS 

Mittrefugens djup (m) <2,0     BFS  
Kantstenshöjd (cm) >2 <4    BIH 
Ramp mellan gång- och körbana saknas eller finns 
med lutningen (%) 

>8     BFS 

Ramp finns med bredden (m) <0,9 >1,0    BFS, TGS 
Ramp gemensam för cyklister och rullstolsburna X     BFS  
Taktil avgränsning mellan kör- och gångbana 
saknas 

 X    BFS  

Visuell avgränsning mellan kör- och gångbana 
(>40% kontrastskillnad enl. NCS) saknas 

 X  X  BFS  

Ständigt aktiv ljudsignal saknas  X    BIH 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Höjd på tryckknapp <0,8 eller >1,0m X     TGS, BIH 
Tryckknappens läge 1=riktad mot ramp, 2=riktad 
mot icke avfasad kant, 3=riktad mot gångytan 

3 1    TGS 

Lagenlig utmärkning av övergångsställe saknas  X  X  BFS  
Tydlig målning av övergångställe saknas  X  X  BFS 
Taktil ledning fram till korsning saknas  X    BFS  
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till korsning saknas 

 X    BFS  

Belysning av GC-korsning saknas X X X X X TGS, BFS 



    
 

Bilaga 4c 

Analys – Hinder 
 
 
Hinder nr: 1 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

 
 
 
Hinder nr: 2 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

 
 
 
Hinder nr: 3 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

 
 
 
Hinder nr: 4 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

 
 



    
 

Hinder nr: 5 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

 
 
Hinder nr: 6 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

 
 
Hinder nr: 7 ( 9st ränndalar) 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

 
 
Hinder nr: 8 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 

 
 
Hinder nr: 9 
Hinder i gångbanan  1 2 3 4 5 Källa 
Kontrastmarkering saknas  X    BFS  
Tydlig kännbar markering i marknivå saknas  X    BFS  
Hindrets fria höjd < 2,2m   X    BFS  
Fri bredd vid hinder < 1,0m X     TGS 
Ojämnheter i gångytan (cm) >1 >1    TGS 
Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm X X    BIH 
Utformning av ränndalar: 1=rund+grund, 
2=grund+fyrkantig, 3=djup+rund 

3     TGS 



    
 

Bilaga 4d 

Analys – Järnvägsövergång 
 
 
Järnvägsövergång 1: vänster sida mot Sundsgården 
Järnvägsövergång  1 2 3 4 5 Källa 
Obevakad övergång X X X X  BIH 
Spårområdets bredd och antal spår (vedertaget 
värde saknas) 

X X  X  TGS 

Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm (för tågens 
hjulflänsar) 

X X    BIH 

Djup på håligheter i gångytan (för tågens 
hjulflänsar, vedertaget värde saknas) 

X X     

Taktil ledning fram till spårområde saknas  X    BFS 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till spårområde saknas 

 X  X  BFS 

Taktil ledning över spårområde saknas  X     
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
över spårområde saknas 

 X  X   

Korsningsvinkel <60° eller >120° X     VU94 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Taktil signalyta innan spårområde saknas  X    BFS 
Visuell signalyta (>40% kontrastskillnad enl. NCS 
systemet) innan spårområde saknas 

 X  X  BFS 

Kontrastmarkerade bommar (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS systemet) saknas 

 X    BFS 

Belysning av järnvägsövergång saknas X X X X X BFS 
 
Järnvägsövergång 2: höger sida mot Sundsgården 
Järnvägsövergång  1 2 3 4 5 Källa 
Obevakad övergång X X X X  BIH 
Spårområdets bredd och antal spår (vedertaget 
värde saknas) 

X X  X  TGS 

Bredd på håligheter i gångytan > 0,5cm (för tågens 
hjulflänsar) 

X X    BIH 

Djup på håligheter i gångytan (för tågens 
hjulflänsar, vedertaget värde saknas) 

X X     

Taktil ledning fram till spårområde saknas  X    BFS 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till spårområde saknas 

 X  X  BFS 

Taktil ledning över spårområde saknas  X     
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
över spårområde saknas 

 X  X   

Korsningsvinkel <60° eller >120° X     VU94 
Riktningsgivare saknas  X    BFS, BIH 
Taktil signalyta innan spårområde saknas  X    BFS 
Visuell signalyta (>40% kontrastskillnad enl. NCS 
systemet) innan spårområde saknas 

 X  X  BFS 

Kontrastmarkerade bommar (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS systemet) saknas 

 X    BFS 

Belysning av järnvägsövergång saknas X X X X X BFS 
 
 



    
 

Bilaga 4e 

Analys – Torg/öppen yta 
 
Torg/öppen yta: Busstorget LOET 
Torg/Öppen yta  1 2 3 4 5 Källa 
Ojämnheter i gångbanan X X    BFS  
Separerad cykeltrafik saknas  X X X X  BFS  
Taktil ledning över torg/öppen yta saknas  X    BFS  
Visuell (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
ledning över torg/öppen yta saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på gångbana om sådan finns (m) <1,8 <1,8    BFS, BIH 
Möbleringszon saknas  X  X  BFS  
Taktil markering saknas för möbleringszon  X    BFS  
Visuell (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
markering saknas för möbleringszon 

 X  X  BFS  

Färdriktningen är ej logisk och enkel  X  X  BFS  
Torget/öppna ytan inbjuder ej till trygg och 
säker miljö. 

X X X X X  

 



    
 

Bilaga 4f 

Analys – Entréer 
 
Entré till: Apoteket Lejonet 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  



    
 

Entré till: Busstationen 
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 
 



    
 

Entré till: FYREN, Sundsgården  
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 



    
 

Entré till: Kulturcentrum Ebeneser 
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 



    
 

Entré till: Polismyndigheten Norrbotten 
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 



    
 

Entré till: Svensk kassa service 
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 



    
 

Entré till: SEB 
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 



    
 

Entré till: Shopping 
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, 

GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 



    
 

Entré till: Smedjan 
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, 

GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 



    
 

Entré till: Luleå Tingsrätt  
 
Entré till byggnad 1 2 3 4 5 Källa 
Ramp som alternativ till trapp eller alternativ 
ingång saknas 

X     BFS  

Belysning av entrén saknas X X X X X BFS  
Taktil ledning fram till entré saknas  X    BIH 
Visuell ledning (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 
fram till entré saknas 

 X  X  BIH 

Entrén framkommer inte tydligt  X  X  BFS  
Allergena växter vid entrén      X BIH 
Rökförbud vid entré saknas     X BIH 
Is- och snöras framför entré X X     
Ej kringbyggd trappa  X    BIH, 

GFA 
Djup på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på yta framför ingång ovanför trappa/ramp 
<2m 

X     BIH 

Bredd på trappa <1,2m  X    BIH 
Antal trappsteg <3 X X X X X BFS 
Antal trappsteg i respektive trapplopp >8 X    X TGS 
Stegdjup <30cm X X    BFS  
Steghöjd >15cm X X    BIH 
Enstaka trappsteg med avvikande höjd eller djup X X  X  BFS  
Trappans vilplan <1,3m djup X X    BIH 
Visuell kontrastmarkering (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på nedersta plansteg och motsvarande del 
av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteg 
i varje trapplopp saknas. 

 X  X  BFS  

Ledstång på båda sidor om trappa saknas X X  X  BFS 
Trappans ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Trappans ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS  
Trappans ledstångshöjd större eller mindre än 0,9m X X  X  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter trappa X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på trappa saknas 

 X  X  BFS  

Bredd på ramp <1,5m X     BFS  
Underliggare/avåkningsskydd med höjden >3cm 
saknas 

X X    BFS  

Rampens tvärlutning (%) >1 >2    TGS 
Rampens längslutning >5% X     BFS  
Ramphöjd >0,5m mellan vilplan X     BFS  
Rampens vilplan <2m djup X     BFS  
Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar visuell 
markering (>40% kontrastskillnad enl. NCS) 

 X  X  BFS  

Yta före resp. efter ramp samt vilplan saknar taktil 
markering  

 X    BIH 

Ledstång på båda sidor om ramp saknas X     BFS 
Rampens ledstänger löper inte oavbrutet X X  X  BFS  
Rampens ledstänger är inte greppvänliga X X  X  BFS 
Rampens ledstångshöjd större eller mindre än (m) 0,7 0,9  0,9  BFS  
Ledstång passerar <30cm innan och efter ramp X X    BFS  
Kontrastmarkerad ledstång (>40% kontrastskillnad 
enl. NCS) på ramp saknas 

 X  X  BFS  

 



    
 

Bilaga 4g 

Analys – Vilplatser 
 
Vilplatser: Floras kulle, bänktyp Malus (3 st) 
Vilplatser  1 2 3 4 5 Källa 
Sitthöjd <0,45m eller >0,5m X     BFS  
Ryggstöd saknas  X     BFS  
Tvärslå finns i linje med bänkens främre ben X     BIH 
Armstöd saknas eller är lägre än 0,7m X     BFS  
Armstöd passerar ej sittytans framkant  X     BFS  
Armstödets framkant är svår att greppa om  X     BFS  
Friyta intill bänk med djup >1,4m och bredd >0,8m 
saknas 

X     BIH, BFS  

Hårdgjord yta mellan vilplats och intilliggande 
gångyta saknas 

X X    BIH  

Vilplats är ej placerad vid sidan om gångyta  X    BFS 
Belysning av vilplatsen saknas X X X X X BFS  
Vilplats var 100m utmed gångyta saknas  X X    BFS, BIH 
Vilplatser saknas vid målpunkter X X    BFS 
 
 
Vilplatser: Storgatan mellan Smedjegatan och Kungsgatan, bänktyp Klafverströms (14st) 
Vilplatser  1 2 3 4 5 Källa 
Sitthöjd <0,45m eller >0,5m X     BFS  
Ryggstöd saknas  X     BFS  
Tvärslå finns i linje med bänkens främre ben X     BIH 
Armstöd saknas eller är lägre än 0,7m X     BFS  
Armstöd passerar ej sittytans framkant  X     BFS  
Armstödets framkant är svår att greppa om  X     BFS  
Friyta intill bänk med djup >1,4m och bredd >0,8m 
saknas 

X     BIH, BFS  

Hårdgjord yta mellan vilplats och intilliggande 
gångyta saknas 

X X    BIH  

Vilplats är ej placerad vid sidan om gångyta  X    BFS 
Belysning av vilplatsen saknas X X X X X BFS  
Vilplats var 100m utmed gångyta saknas  X X    BFS, BIH 
Vilplatser saknas vid målpunkter X X    BFS 
 
 
Vilplatser: Storgatan mellan Kungsgatan och Prästgatan, bänktyp Klafverströms (2st) 
Vilplatser  1 2 3 4 5 Källa 
Sitthöjd <0,45m eller >0,5m X     BFS  
Ryggstöd saknas  X     BFS  
Tvärslå finns i linje med bänkens främre ben X     BIH 
Armstöd saknas eller är lägre än 0,7m X     BFS  
Armstöd passerar ej sittytans framkant  X     BFS  
Armstödets framkant är svår att greppa om  X     BFS  
Friyta intill bänk med djup >1,4m och bredd >0,8m 
saknas 

X     BIH, BFS  

Hårdgjord yta mellan vilplats och intilliggande 
gångyta saknas 

X X    BIH  

Vilplats är ej placerad vid sidan om gångyta  X    BFS 
Belysning av vilplatsen saknas X X X X X BFS  
Vilplats var 100m utmed gångyta saknas  X X    BFS, BIH 
Vilplatser saknas vid målpunkter X X    BFS 



    
 

Vilplatser: Torg/öppen yta Loet, bänktyp Klafverströms (2st) 
Vilplatser  1 2 3 4 5 Källa 
Sitthöjd <0,45m eller >0,5m X     BFS  
Ryggstöd saknas  X     BFS  
Tvärslå finns i linje med bänkens främre ben X     BIH 
Armstöd saknas eller är lägre än 0,7m X     BFS  
Armstöd passerar ej sittytans framkant  X     BFS  
Armstödets framkant är svår att greppa om  X     BFS  
Friyta intill bänk med djup >1,4m och bredd >0,8m 
saknas 

X     BIH, BFS  

Hårdgjord yta mellan vilplats och intilliggande 
gångyta saknas 

X X    BIH  

Vilplats är ej placerad vid sidan om gångyta  X    BFS 
Belysning av vilplatsen saknas X X X X X BFS  
Vilplats var 100m utmed gångyta saknas  X X    BFS, BIH 
Vilplatser saknas vid målpunkter X X    BFS 
 
 
Vilplatser: Övriga stråket, bänktyp Klafverströms (3st) 
Vilplatser  1 2 3 4 5 Källa 
Sitthöjd <0,45m eller >0,5m X     BFS  
Ryggstöd saknas  X     BFS  
Tvärslå finns i linje med bänkens främre ben X     BIH 
Armstöd saknas eller är lägre än 0,7m X     BFS  
Armstöd passerar ej sittytans framkant  X     BFS  
Armstödets framkant är svår att greppa om  X     BFS  
Friyta intill bänk med djup >1,4m och bredd >0,8m 
saknas 

X     BIH, BFS  

Hårdgjord yta mellan vilplats och intilliggande 
gångyta saknas 

X X    BIH  

Vilplats är ej placerad vid sidan om gångyta  X    BFS 
Belysning av vilplatsen saknas X X X X X BFS  
Vilplats var 100m utmed gångyta saknas  X X    BFS, BIH 
Vilplatser saknas vid målpunkter X X    BFS 
 
 


