
Framtagande av principritningar för 

tillgänglighetsanpassade gång- och 

cykelkorsningar i Luleå Kommun

Christian Rifalk

Samhällsbyggnad, högskoleexamen 

2020

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 

I 

Förord  

 

Denna rapport är en del i examensarbetet som är det avslutande momentet i programmet 

Samhällsbyggnad 120 hp, vid Luleå Tekniska Universitet.  

 

Under min sista läsperiod år 2011 fick jag anställning på en konsultfirma som mark- och VA-

projektör, därmed blev det aldrig att färdigställa examensarbetet. Hösten år 2016 kände jag 

att nu är det dags att göra bort detta en gång för alla! Efter att ha jobbat i diverse mark- och 

anläggningsprojekt mot Luleå Kommun under de gångna åren, fick jag insikt i ett verkligt 

problem som jag kunde hjälpa till med. Projektet smygstartade men hamnade i dvala. År 2019 

fann jag äntligen tiden att slutföra detta arbete. Resultatet blev denna rapport! 

 

Jag vill härmed passa på att rikta ett stort tack till Trafikingenjör Fredrik Bladfors och hans 

kollegor på Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för Stadsplanering sektion Trafik och 

Landskap i Luleå Kommun, för att jag fick förtroendet att påbörja detta arbete.  

 

 

Gammelstad 2019-12-21 

 

Christian Rifalk 

 

  



 

II 

Sammanfattning 

 

Enligt plan- och bygglagen ska allmänna platser kunna användas av personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Anpassningar måste därför byggas in i trafikmiljöerna. I 

Luleå Kommun har anpassningar gjorts under årens lopp för att uppfylla dessa krav, 

problemet är bara att utformningarna av dessa anpassningar inte följer ett enhetligt mönster. 

Dessa anpassningar kan bli ett drift- och underhållsproblem om inte genomtänka lösningar 

byggs.  

 

I detta arbete har teori och praktiska erfarenheter legat till grund för upprättandet av förslag 

till principritningar. En undersökning skickades ut till intresseorganisationer där medlemmar 

är i behov av dessa anpassningar för att kunna färdas i de allmänna trafikmiljöerna. Fokus har 

legat på att utforma kanstenslinjen vid gång- och cykelkorsningar, höjdsättning och taktila 

ytor.  

 

Målet med detta arbete var att resultatet skulle kunna nyttjas av Luleå Kommun som stöd vid 

planering och projektering av trafikmiljöer för att få en enhetlig utformning. Ritningarna 

presenterade i detta arbete ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med principritningar som 

senare kan införlivas i Luleå Kommuns projekteringsanvisningar.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I dagsläget har Luleå Kommun inga enhetliga eller fastlagda principer för hur gång- och 

cykelkorsningar i det kommunala vägnätet ska utformas. I kommunen finns flera olika 

utformningar på gång- och cykelkorsningar, alla med sina för- och nackdelar.  

 

1.2 Problem 

 

När inga fastställda principer finns att tillgå då nya korsningar ska anläggas eller befintliga 

förbättras går det ofta åt mycket tid för att utforma dessa. Utformningen blir inte heller 

enhetlig utan snarare unik för varje plats. Hänsyn måste tas gentemot trafikregelverket och 

flera olika intressenter (drift och underhåll, gående, cyklister, personer med 

funktionsnedsättning, fordonstrafik etcetera.), alla med olika behov och perspektiv. 

 

Problem uppkommer också vid nyanställningar och pensionsavgångar i Luleå Kommuns 

organisation, då bakgrunden till varför saker och ting ser ut som de gör samt vilka lösningar 

som varit bra eller dåliga går förlorat. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att ge Luleå Kommuns medarbetare ett enhetligt stöd vid 

utformning av gång- och /eller cykelkorsningar i samband med ny- eller ombyggnation, samt 

öka kunskapen om vilka krav som finns. Resultatet ska ligga till grund för ett fortsatt arbete 

med principritningar för Luleå Kommun.  

 

1.4 Frågeställning 

 

Följande frågeställningar uppkom i starten av arbetet.  

 

 Hur ska en tillgänglighetanpassad korsning utformas enligt rekommendationerna? 

 Vad är en bra korsning ur synskadades perspektiv? 

 Vad är en bra korsning ur rörelsehindrades perspektiv? 

 Vad är en bra korsning ur cyklisternas perspektiv? 

 Vilka tillgänglighetsanpassade lösningar är dåliga ur ett driftperspektiv? 
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1.5 Avgränsning 

 

Detta arbete handlar om tillgänglighetsanpassade korsningar för gång- och/eller cykeltrafik 

som planeras, projekteras, byggs och underhålls av Luleå Kommun. Med fokus på utformning 

av kantstöd och ytskikt i korsningarna. Placering av till exempel stolpar, pollare, 

gatubelysning och vägmarkeringar har inte detaljstuderats i detta arbete. 
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2 Metod 
 

Projektet startade med en enklare inventering av nio stycken befintliga korsningar i Luleå 

centrum. Inventeringen utfördes 21 oktober 2016 tillsammans med personal från 

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för Stadsplanering sektion Trafik och Landskap. 

Syftet var att påvisa de olika varianterna på tillgänglighetsanpassning som förekommer.  

 

Efter instudering av aktuell litteratur inom ämnet skapades ett antal principritningar. 

Ritningarna ritades upp i CAD-programmet DraftSight (dwg-format) så att framtida 

revideringar är enkla att göra. Korsningarna ritades upp med Luleå Kommuns primärkarta 

som bakgrund och ritningar plottades sedan till pdf-filer, för att göra dem tillgängliga även för 

de som inte har en programvara som hanterar dwg-filer. 

 

Ett frågeformulär upprättades i Microsoft Word, formuläret hade låsta beskrivningstexter och 

ifyllbara fält. Formuläret tillsammans med ritningsbilagor skickades ut till tre 

intresseorganisationer: Cykelfrämjandet Norrbotten, DHR (Delaktighet Handlingskraft 

Rörelsefrihet) och Funktionsrätt Luleå. Med Luleå Kommuns drift- och underhållsavdelning 

hölls ett möte där drifttekniska problem och föreslagen utformning avhandlades. Inkomna 

synpunkter analyserades och inarbetades i ritningarna. 
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3 Teori 
 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 8 kap 12 §, ska allmänna platser kunna användas 

av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än 

byggnader (BFS 2011:5 ALM 2), beskriver vilka krav som kan ställas på en allmän plats eller 

anläggning.  

 

När begreppet korsning används i denna rapport syftar det på övergångställen eller passager 

för fotgängare och cyklister som används vid korsande av vägar eller gator med fordonstrafik. 

 

3.1 Rekommendationer hur en tillgänglighetsanpassad korsning bör se ut 

 

Enligt de allmänna råd och krav som finns ska korsningar för gång- och/eller cykeltrafik 

anpassas för människor med nedsatt syn- och rörelseförmåga vid nyanläggning eller 

upprustning av befintligt (PBL 2010:900).  

 

En korsning som anpassas för personer med nedsatt syn utformas med delvis nedsänkta 

kantstenar och taktila plattor som ligger vinkelrätt mot varandra på vardera sida av gatan. 

Nedsänkta kantstöd och taktila plattor ger kännbara avgränsningar och kontrastskillnader som 

gör det lättare att navigera med exempelvis teknikkäpp (Svensson, 2008). 

 

För personer med nedsatt rörelseförmåga utformas korsningar med ramper som tar upp 

nivåskillnaden mellan kanstensbunden gång- och/eller cykelväg (GC-väg) och gata, för att 

underlätta passage med till exempel rullstol eller rollator (Svensson, 2008).  

 

Att enbart välja en av ovan nämnda anpassningar i samband med byggandet av en GC-

korsning innebär genast nackdelar för endera gruppen. Därför rekommenderas att halva 

korsningen utförs med anpassning för synnedsättning och den andra halvan för rörelsehinder, 

se exempel i figur 1. 
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Figur 1. Tillgänglighetsanpassat övergångsställe (S:t Eriks u.å.a) 

 

Nedan följer en kort genomgång av de olika i en korsning ingående delarna samt 

rekommendationer. 

 

3.1.1 Kantstenar  

 

Kantstensbundna GC-vägar har normalt en nivåskillnad på ca 10-12 cm mot angränsande 

körfält för fordonstrafik. Kantstenen kan vara av granit eller betong och dess syfte är att 

avskilja fordonstrafiken från gång- och cykeltrafiken. 

 

En 10-12 cm kant är ett hinder för till exempel en rullstolsburen. Därför bör kantstenen 

doppas (visning = 0 cm) till samma nivå som angränsande körfält vid korsningar för att klara 

kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga (Svensson, 2008).  

 

För personer med nedsatt orienteringsförmåga säger råden att en ”kännbar gräns” bör finnas 

vid korsningen så att riktning kan tas ut vid passering av gatan, samt i kombination med 

taktila plattor påvisa att här finns en korsning (BFS 2011:5 ALM 2; Svensson, 2008).   

Kantstenens höjd bör vara 6-8 cm, dock minst 4 cm. Kantstenarna på ömse sidor om 

korsningen ska helst placeras vinkelrätt mot varandra för att underlätta vid korsning av gatan 

(Svensson, 2008).   
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3.1.2 Ramp 

 

En ramp används för att ta ut nivåskillnader mellan till exempel gata och kanstensbunden 

gångbana. Råden i BFS 2011:5 ALM 2 anger att rampens lutning inte bör överstiga 1:12 och 

att bredden bör vara 90-100 cm. Rampen är främst till för personer med nedsatt 

rörelseförmåga. 

 

3.1.3 Taktila plattor/Orienteringsplattor 

  

Taktila plattor, eller orienteringsplattor, hjälper synskadade personer att orientera sig i 

allmänna gatumiljöer. De två förekommande varianterna är sinus- och kupolplattor som finns 

i olika storlekar och färger, se figur 2. Plattorna kan vara tillverkade av betong eller natursten. 

Sinusplattans syfte är att leda och kupolplattans är att varna synskadade personer. Enligt 

Trafikverket (2015a, s. 88) ska kupolplattor i varningsytor ha kupoler med plan topp. 

 

 

 
Figur 2. Sinusplatta (t.v.) och kupolplatta (t.h.) av betong (Benders 2018a & 2018b). 

 

I direkt anslutning till en korsning kan kupolplattor sättas utmed kantstödet för att förvarna 

synskadade personer om kommande gatukorsning. Taktila plattor anses inte kunna ersätta 

den ”kännbara gränsen” på 6-8 cm som bör finnas vid tillgänglighetsanpassade korsningar 

(Svensson, 2008; Synskadades Riksförbund [SRF], 2016). En stoppyta av kupolplattor bör 

vara minst 1,2 m bred (S:t Eriks, u.å.b) 

 

I refuger som har en bredd av 2,0 m eller mindre kan den kännbara kanten ersättas av 

kupolplattor om hela området avsett för synskadade beläggs med plattor (Trafikverket, 2015b, 

s.107).  

 

Om viktiga ”målpunkter”, i begreppet inräknas ledstråk och övergångställen, säger råden att 

avvikelse både taktilt och genom kontrastskillnad mot omgivande mark bör finnas då det 

underlättar för bland annat synsvaga personer att orientera sig på allmänna platser. 

Kupolplattor i anslutning till korsningar bör därför uppfylla kraven på ljuskontrast. 

Kontrastvärdet bör vara minst 0,4 enligt National Color System [NCS] (BFS 2011:5 ALM 2; 

SRF, 2016). Se figur 3 för olika ljushetstal beroende av kulör. 
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Figur 3. Urklipp från S:t Eriks broschyr. Ljushetstal och godkända kombinationer för olika 

kulörer på betongmarkplattor (S:t Eriks u.å.b). 

 

3.1.4 Sammanfattning av råd för tillgänglighetsanpassade korsningar 

 

 Korsningen bör vara placerad så att färd över väg eller gata blir vinkelrät. 

 

 En kännbar kant på 6-8 cm bör finnas på vardera sida av korsningen för att varna och 

orientera synskadade personer. 

 

 En ramp med en bredd av 90-100 cm och en lutning på max 1:12 bör finnas för att 

underlätta för exempelvis rullstolsburna personer. 

 

 Kupolplattor används för att varna synskadade om kommande korsning. Kupolerna 

ska ha plan topp.  

 

 Kupolplattor anses inte kunna ersätta den kännbara kanten på 6-8 cm som bör finnas. 

 

 Korsningar bör avvika både taktilt och kontrastmässigt mot omgivande ytor.  
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4 Resultat 

4.1 Inventering befintliga gång- och cykelkorsningar i Luleå Centrum 

 

Den 21 oktober 2016 utfördes en enklare inventering av gång- och cykelkorsningar i Luleå 

centrum för att påvisa de olika varianterna av korsningar som förekommer. Dessa användes 

senare som underlag till erfarenhetsåterföring från intresseorganisationerna. 

 

 

 
Bild 1 Övergångställe Rådstugatan – Stationsgatan. En rad vita kupolplattor följer kantstenen 

över hela övergångställets bredd. Kantstenen är delvis doppad.  

 

 

 
Bild 2 Passage Stationsgatan – Rådstugatan. På vänster sida finns en kant på 4-6 cm med en 

bredd av tre stycken 35x35 cm plattor, vilket ger totalbredden 105 cm. Rampen är ca 190 cm 

bred.  
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Bild 3 Övergångsställe med cykelpassage Smedjegatan – Varvsgatan. Övergångsstället är 

placerat nära korsningspunkten för gatorna vilket gör att den hamnar i korsningens radie 

mellan primär och sekundär väg. Den upphöjda delen av korsningen är indragen från 

kurvradien för att tillskapa en vinkelrät linje mot andra sidan av gatan. Rampen går ner mot 

radiestenen som doppats t.h. i bild. Den upphöjda delen är 210 cm. Det syns tydligt att det 

ansamlas vatten t.v. på den indragna delen.  

 

 

 
Bild 4 Bevakat övergångsställe med cykelpassage Korsning Smedjegatan – Varvsgatan. 

Samma utformning som bild 3.  
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Bild 5 Övergångsställe med separat cykelpassage Kungsgatan – Sandviksgatan. Se även bild 

6. Tecken på vattenansamling i kantstenslinjen. Visningen på kantstödet utmed gatan är 

mindre än normalt. En smal upphöjd refug-ö finns på mitten av gatan. 
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Bild 6 Övergångsställe med separat cykelpassage, Kungsgatan – Sandviksgatan. Se även bild 

5. Den upphöjda delen är indragen från kurvradien och är 140 cm bred. Rampen, närmast i 

bild, är 105 cm bred.  

 

 

 
Bild 7 Övergångsställe med separat cykelpassage, Sandviksgatan – Smedjegatan. Raden med 

kupolplattor utmed kantstödet har inte samma bredd som övergångställets målning, bredden 

på raden är 175 cm. Rampens bredd är 105 cm. En upphöjd refug-ö finns på mitten av gatan 

som saknar kupolplattor.  
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Bild 8 Övergångsställe, Kungsgatan – Köpmangatan. Bredden på den upphöjda delen är 175 

cm. Rampen har placerats med anslutning mot kurvradien, bredden är 105 cm. Det finns 

tecken på vattenansamling i kanstenslinjen vid rampen.  

 

 

 
Bild 9 Bevakat övergångsställe, Storgatan – Kungsgatan. Bredden på den upphöjda delen är 

140 cm. Rampen går ner i kurvradien, bredden är 140 cm. Upphöjd kant och kupolplattor 

saknas i mittrefugen.  
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Bild 10 Övergångsstället, Timmermansgatan – Skeppsbrogatan. Kantstenen har några 

centimeters visning utmed hela övergångsstället. Ramp och kupolplattor saknas. Målning 

av ”zebraränder”  är inte komplett på grund av nylagd asfalt.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att korsningarnas utformning skiljer sig åt markant 

inom det begränsade område som inventerats. Däremot så finns det både en upphöjd och en 

nedsänkt del vid de flesta korsningar i enlighet med rekommendationerna. Men bredd på 

ramper och placering av taktila plattor varierar.  

 

Vid flertalet korsningar fanns tecken från vattenansamlingar vid kantstöden som kan frysa 

under höst och vårvinter, vilket ökar risken för halkolyckor. Vatten kan också tränga ner och 

på sikt påverka konstruktionens hållbarhet negativt. I projekteringsskedet är det viktigt att 

anpassa höjdsättning och dagvattenbrunnar så att vattenansamlingar inte uppstår.  

 

 

4.2 Reflektioner från brukare angående befintliga korsningar och 

föreslagen standardiserad utformning för korsningar 

 

Tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för Stadsplanering sektionen för 

Landskap och Trafik i Luleå Kommun, togs tre scenarion av tillgänglighetsanpassade 

korsningar fram. Dessa skickades sedan ut tillsammans med ett frågeformulär till 

referensgrupperna. Formuläret behandlar både befintliga korsningar samt förslag till ny 

standardiserad utformning, se bilaga 1.  

 

Återkopplingen på utskickat material blev dessvärre dålig, endast en av tre tillfrågade svarade. 

 

Med Luleå Kommuns drift- och underhållsavdelning hölls ett möte den 10 oktober 2019 där 

upprättade förslagsritningar och drifttekniska problem gicks igenom. Närvarande vid mötet 

var Patrik Ruumensaari, Olof Lampa och Anders Stenlund som representerade drift- och 

underhållsavdelningen. Närvarande var också Fredrik Bladfors, trafikingenjör på sektionen 

för Trafik och Landskap. 
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4.2.1 Reflektioner från brukare samt drift och underhåll angående befintliga korsningar 

 

Nedan sammanfattas det som lyfts fram och ansetts mest relevant för detta arbete. 

 

4.2.1.1 Cykelfrämjandet Norrbotten 

 

 Utrymmet för cyklister i korsningar är ofta för litet. 

 

 Otydligt vilka trafikregler som gäller i korsningarna. Vem har väjningsplikt för vem? 

 

 Förvirrande ytskikt. Asfalt bör användas till cykelbanor och markplattor till gångbanor 

för att förtydliga vart man cyklar respektive går.  

 

4.2.1.2 Luleå kommun - Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för drift och underhåll 

 

 När det finns nivåskillnader inom ett begränsat område, till exempel i en refug, är det 

svårt att få bort all snö då de vanligaste snöröjningsredskapen sällan är smalare än två 

meter. Ligger det kvar några centimeter snö kan det bli problem att ta sig fram med 

rollator eller rullstol.  

 

 Nivåskillnader på kantstenar försvinner vintertid på grund av isbildning. Det är därför 

viktigt att snöröjningen kan utföras enkelt och rationellt med de vanligast 

förekommande snöröjningsredskapen. 

   

 Pollare i Luleås trafikmiljö försvårar ofta snöröjningen och blir skadade. Skadade 

pollare uppfyller inte sin tänkta funktion.  

 

 Storgatsten, granitkantsten och dylikt som läggs in i körbanan för att visuellt markera 

passager tenderar att lossna då vatten rinner ner under asfalten genom skarven mot 

gatstenen, med skador i körbanan som följd. Denna typ av visuell markering väljer 

man att bygga bort i dag för att minska underhållsbehovet. 

 

4.2.2 Förslag till standardiserad utformning 

 

Utifrån rekommendationerna som framkom enligt kapitel 3 i denna rapport har 

förslagsritningar upprättats för tre olika korsningsscenarion, där fokus har legat på att skapa 

en enhetlig princip för tillgänglighetsanpassningen. Förslagen är ritade med anpassning till 

förekommande trafiksituationer i Luleå Kommun. Se bilaga 1. 

 

Föreslagen princip för kanstenslinjen i korsningarna utförs med en ramp som går ner till 

samma nivå som körbanan samt en 6 cm upphöjd del som alltid utförs vinkelrätt mot 

motstående sida av gatan.   
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Nivåskillnaderna mellan normal kantstenshöjd, 12 cm, och den lägre nivån i korsningen tas ut 

genom en mjuk övergång där lutningen inte överstiger 1:12. Anledningen till valet av de 

mjuka övergångarna är för att minimera antalet skarpa hörn som kan orsaka problem vid 

snöröjning. Skarpa hörn innebär att snöröjningsfordonens skopor eller plogar lättare fastnar 

med tvärstopp som följd, vilket kan orsaka skada på både förare, maskin och kantsten. Skarpa 

hörn ökar även risken för fotgängare att snubbla. Där mittrefug förekommer utförs övergång 

mot 12 cm höjd med direkt nedtrappning, detta för att spara yta genom att kunna hålla ner 

totallängden på refugerna. 

 

Vid rampens fot föreslås att ett gap lämnas i kanstenslinjen. Kantsten i nollnivå förekommer 

ofta i befintliga korsningar. Detta tillför egentligen inget annat än en visuell gräns i 

gatumiljön och riskerar att bli en störande ojämnhet i ytan för den rullstolsburne, speciellt om 

rampens fot är placerad i en kurvradie. Ska den visuella gränsen finnas kan det vara bättre att 

måla denna med en vit linje i samma bredd som angränsande kantstenar. Se figur 4. 

 

 

Figur 4. Förslag till utformning av taktila plattor och kantstödslinje i korsning. 

 

Bredden på rampen har satts till 100 cm. Den 6 cm upphöjda delen utförs 140 cm bred, vilket 

motsvarar fyra kupolplattor, 35x35 cm, i bredd. Kupolplattorna sätts i två rader vilket ger 

djupet 70 cm. De inventerade befintliga korsningarna har bara en rad kupolplattor som är 35 

cm djup, vilket är väldigt smalt och lätt att missa om man går med teknikkäpp. Särskilt om 

plattorna blivit nedslitna med åren. Se figur 4. 

 

Två rader sinusplattor placeras centriskt mot raderna av kupolplattor. Sinusplattorna skär av 

gångbanan och dras fram till stödremsan för att underlätta för synskadade personer att 

lokalisera korsningen. I centrummiljö där stödremsa eventuellt inte förekommer dras 

sinusplattorna fram till husfasad eller närliggande taktilt stråk. 
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4.2.3 Reflektioner från brukare angående förslag till standardiserad utformning 

 

Nedan sammanfattas det som lyfts fram och ansetts mest relevant för detta arbete. 

 

4.2.3.1 Cykelfrämjandet Norrbotten 

 

 Enligt VGU (Vägars och gators utformning) ska bredden på fältet för cyklister vara 

minst 2,75 m för att god standard ska uppfyllas.  

 

 Korsningstyp enligt ritning M-10.6-02 i bilaga 1 bör undvikas då den anses skapa 

konflikter och olycksrisker mellan bilister och gående/cyklister. Detta för att två olika 

trafikregler står mot varandra som trafikanterna tolkar på olika sätt. 

 

 Hastighetsdämpande ramper i korsningar enligt ritning M-10.6-03 i bilaga 1 bör ges 

avvikande färg och ytskikt för att skapa en tydlig trafikmiljö.  

 

 Det är viktigt att bra belysning anordnas i korsningar för att öka säkerheten.  

 

4.2.3.2 Luleå Kommun – Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för drift och 

underhåll. 

 

 Korsningarna måste vara enkla och rationella att snöröja. Går det inte att få bort snön 

försvinner tänkt funktion under snö och is.  

 

 Refug redovisad på ritning M-10.6-01 i bilaga 1 bör utföras utan 6 cm kännbar kant då 

det blir svårt att snöröja hela ytan när en nivåskillnad finns som är smalare än 

snöröjningsredskapens bredd. Snö blir kvar på den nedsänkta delen som kan försämra 

framkomligheten för till exempel rollator eller rullstol. Refuger snöröjs normalt 

genom att traktorn kör i passagens/övergångställets riktning. Öppningen i refuger bör 

ej utföras smalare än tre meter för att de vanligaste snöröjningsfordonen ska kunna 

använda sina redskap på ett rationellt sätt. 
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 På ritning M-10.6-02 och M-10.6-03 i bilaga 1 dras kantstödet utmed kupolplattorna 

in för att skapa en vinkelrätt övergång. Då skapas ett litet vinkelrätt hörn som blir svårt 

att snöröja. Det är bättre att jämna ut detta med ett rakt kantstöd i kanstenslinjens 

riktning, se figur 5. 

 

 
 

Figur 5. Förslag till ändring av kantstödslinje för att 

underlätta snöröjningen. 
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5 Diskussion 
 

Utifrån det som framkommit under avsnitt 4.2.3 har ritningarna med föreslagna utformningar 

reviderats, samtliga ändringar har markerats med revideringsmoln och ritningarna har fått 

revidering A, se bilaga 2, 3 och 4. 

 

Efter samtalet med drift- och underhållsavdelningen konstateras hur viktigt det är att kunna 

utföra en noggrann och rationell snöröjning, för att kraven på tillgänglighet ska kunna 

uppfyllas även vintertid. Att hålla rent taktila plattor från snö och is, i ytor som inte är 

uppvärmda, blir svårt i Luleås vinterklimat. Det är möjligt, men till en mycket hög 

driftkostnad som samhället förmodligen inte är beredd att betala. Prioritet för snöröjningen 

måste därför läggas på att hålla kantstöd med visning och ramper fria från snö och is. Gör 

man detta blir korsningarna tillgängliga för rörelsehindrade, däremot blir tillgängligheten 

sämre för synskadade.  

 

Vintertid då de taktila plattorna försvinner under snö och is blir det svårare för synskadade 

som följer stödremsan, vilken under vintertid blir en plogvall, med teknikkäpp för att hitta 

korsningarna. Om en pollare placeras i stödremsan skulle denna kunna ge vägledning om vart 

korsningen finns. Denna pollare blir däremot ett hinder för snöröjningen samtidigt som den 

riskerar att hamna i plogvallen och ändå inte skulle hittas av synskadade. Ett alternativ till 

detta skulle kunna vara att traktorn som snöröjer övergångstället i dess gångriktning, knuffar 

ut snön i plogvallen så att det blir ett kännbart ”hål” i vallen. En akustisk signal bör också 

kunna vara ett möjligt hjälpmedel för lokalisering av korsningar. 

 

Utifrån driftavdelningens synpunkter på kantstöd med sex centimeters visning i refugen på 

ritning M-10.6-01 i bilaga 1, vilket ansågs vara ett hinder vid snöröjning, ändras utformningen 

av refugen så att kantstödet istället doppas och hela refugen beläggs med kupolplattor på den 

del där dessa ska finnas. Utformning med kupolplattor över hela refugens djup finns beskrivet 

i Vägar och Gators Utformning [VGU] (Trafikverket, 2015b, s.107). Se bilaga 2 och 

revideringsmoln A1. 

 

Cykelfrämjandets kommentar om minsta rekommenderade bredd enligt råden i VGU på fältet 

för cyklister avser ritning M-10.6-02 och M-10.6-03 i bilaga 1. Måtten angivna på ritningarna 

ska ses som minimimått vilket förtydligats i samband med revidering A, se revideringsmoln 

A5 bilaga 3 och 4. Anledningen till att fältet för cyklister gjorts smalare är för att utrymmet i 

befintliga miljöer ofta är begränsat. Dessutom är många av de gång- och cykelvägar som finns 

i Luleå oftast kring tre meter. Lokal anpassning av cykelfältets bredd för den aktuella platsens 

förutsättningar bör alltid göras i projekteringsskedet. Vid nybyggnation kan värden i VGU 

användas för att uppnå en god standard.  

 

I återkopplingen från Cykelfrämjandet ansågs att en korsningsutformning enligt ritning  

M-10.6-02 i bilaga 1, är dålig och bör inte förekomma då den skapar osäkerhet och fara när 

trafikreglerna kan tolkas olika av trafikanterna. Denna utformning finns beskriven i GCM-

Handboken som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (2010) tillsammans med 

Trafikverket, men används ofta där renodlade cykel- respektive gångbanor finns. I Luleå 

förekommer inte renodlade cykelbanor på samma sätt som i storstäderna, här får gång- och 

cykeltrafiken för det mesta samsas på samma yta. Att välja denna typ av korsning bör i teorin 
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innebära att cyklister och fotgängare på kombinerade gång- och cykelbanor styrs till separata 

fält i anslutning till korsningen, vilket egentligen blir en vinning för cyklisterna i deras 

framfart som inte behöver hindras av fotgängare. Om det är så att osäkerhet uppstår mellan 

trafikanterna i korsningar av denna typ kan alternativet vara att måla upp hela korsningen till 

ett övergångställe, endast en trafikregel gäller då. Men det innebär också att cyklisten måste 

stiga av cykeln och leda den över vägen för att fordonstrafiken ska tvingas lämna företräde. 

Renodlade övergångställen skulle kunna utformas mindre utrymmeskrävande än förslaget 

enligt bilaga 1 ritning M-10.6-02 och inga osäkerheter kring trafikreglerna skulle finnas.  

 

Cykelfrämjandet lämnade även förslag om att hastighetsdämpande ramper ska utföras med ett 

avvikande ytskikt för att öka tydligheten i trafikmiljön. Nackdelen är att detta inte syns 

vintertid. Men bör absolut beaktas i gestaltnings- och projekteringsskedet.  

 

I revidering A på ritning M-10.6-01 har även förtydliganden gjorts gällande anpassning av 

kantstenslängder i plattytor för att minimera kapning av plattor, se revideringsmoln A4 bilaga 

2. Komplettering om att kupolplattor med skuren topp ska användas har också gjorts. 
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6 Slutsats 
 

 Kännbara kanter är viktigare än taktila plattor för synskadade. 

 

 Enhetlig och genomgående utformning med igenkänningsfaktor måste finnas för att 

underlätta för synskadade att navigera i gatumiljön. 

 

 Utformning av korsningar ska göras så att rationell och noggrann snöröjning kan 

utföras, vilket är av största vikt för att krav på tillgänglighet ska uppfyllas för både 

rörelsehindrade och synskadade även vintertid. 

 

 Utformning av korsningar ska vara enkla och hållbara. Komplicerade lösningar som är 

svåra och kostsamma att underhålla, bör i alla lägen undvikas.  

 

 Utformning av korsningar som riskerar skapa osäkerheter mellan trafikanterna ska 

undvikas. 

 

 

Följande saker bör utredas vidare: 

 

 Utformning av belysning i korsningar. 

 

 Placering av vägmärken i anslutning till korsningar. 

 

 Utformning av vägmarkeringar i korsningar. 

 

 Hur man underlättar för synskadade att hitta korsningar under vintertid. 

 

Workshops och vandringar i befintlig stadsmiljö med intresseorganisationerna bör hållas i det 

fortsatta arbetet med utformning av trafikmiljöer inom Luleå Kommun.  

 



 

21 

Referenser 
 
Benders (2018a). Produktblad. Kupolplatta fasad 350x350x80 mm. Kvänum: Benders Sverige 

AB. Från https://www.benders.se/globalassets/c4-assets/document/kupolplatta-fasad-

350x350x80mm-21101.pdf 

 

Benders (2018b). Produktblad. Sinusplatta fasad 350x350x80/76 mm. Kvänum: Benders 

Sverige AB. Från https://www.benders.se/globalassets/c4-assets/document/sinusplatta-fasad-

350x350x80mm-21102.pdf 

 

BFS 2011:5 ALM2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna 

platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. Karlskrona: Boverket. Från 

https://rinfo.boverket.se/ALM/PDF/BFS2011-5-ALM2.pdf 

 

PBL 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Finansdepartementet. Hämtad 2019-06-03, 

från Sveriges Riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 

 

S:t Eriks (u.å.a). Tillgänglighetsanpassning [Broschyr]. Staffanstorp: S:t Eriks. Från 

https://steriks.se/globalassets/tillganglighetsanpassning1.pdf 

 

S:t Eriks (u.å.b). Markera med kontrast [Broschyr]. Staffanstorp: S:t Eriks. Från 

https://steriks.se/globalassets/markera-med-kontrast.pdf 

 

Svensson, E. (2008). Bygg ikapp: För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning. Stockholm: Svensk Byggtjänst. ISBN: 978-91-7333-304-7. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2010). GCM-Handbok – Utformning, drift och underhåll 

med gång-, cykel-, och mopedtrafik i fokus. Solna: Åtta45. ISBN: 978-91-7345-234-2 

 

Synskadades Riksförbund [SRF] (2016): Plattform om tillgänglig och användbar fysisk miljö. 

Enskede: Synskadades Riksförbund. Från http://www.srf.nu/globalassets/plattform-om-

tillganglig-och-anvandbar-fysisk-miljo.pdf   

 

Trafikverket (2015a). Krav för vägar och gators utformning. Borlänge: Trafikverket. ISBN: 

978-91-7467-744-7 

 

Trafikverket (2015b). Råd för vägar och gators utformning. Borlänge: Trafikverket. ISBN: 

978-91-7467-745-4 

 



BILAGA 1 
2019-08-22 

Sida 1 av 11 
 

Riktad undersökning angående tillgängligheten i gatumiljön inom 

Luleå Kommun, med fokus på övergångställen och passager.  

 

Luleå Kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram principritningar för bland annat 

tillgänglighetsanpassade gång- och cykelkorsningar som på sikt ska införlivas i kommunens 

projekteringsanvisningar. Syftet med detta arbete är att ta fram en enhetlig princip för gång- och 

cykelkorsningar som beskriver hur utformning av kantstöd, taktila plattor, lutningar m.m.  ska 

utföras. Detta för att effektivisera i planerings- och projekteringsarbetet, samt för att skapa en 

enhetlig princip som brukarna har fått vara delaktig i.  

I detta skede ligger fokus på att utarbeta principskisser för tillgänglighetsanpassade övergångsställen 

och passager.  

Som en del i arbetet med utformningen av korsningarna vill vi få in brukarnas erfarenheter, 

perspektiv och åsikter om både befintliga korsningslösningar och föreslagen ny principutformning 

som kommer att redovisas i detta frågeformulär. 

Formuläret skickas ut till relevanta intresseorganisationer och ska fyllas i av en kontaktperson som 

sammanställer medlemmarnas synpunkter sett ur deras perspektiv.  Om flera perspektiv finns inom 

samma organisation fylls flera frågeformulär i.  

Ifyllt formulär mejlas till: fredrik.bladfors@lulea.se 

Det går också bra att skicka formuläret per post till: 

Fredrik Bladfors  

Luleå kommun 

971 85 Luleå 

Vi önskar få in era synpunkter senast 2019-09-13. 

Har du frågor eller behöver hjälp med att förstå materialet, hör av dig till:   

Fredrik Bladfors, Trafikingenjör Luleå kommun 

076-318 30 69 

fredrik.bladfors@lulea.se 

 

Detta formulär med tillhörande ritningsbilagor har upprättats som en del i ett examensarbete av 

Christian Rifalk, som studerat på programmet Samhällsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet.  

Christian Rifalk 

070-200 87 08 

christian.rifalk@gmail.com 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Christian Rifalk & Fredrik Bladfors 

mailto:fredrik.bladfors@lulea.se
mailto:fredrik.bladfors@lulea.se
mailto:christian.rifalk@gmail.com
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1 Information om dig som fyller i detta frågeformulär 
 

Namn: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Organisation: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Ev. titel: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Telefonnummer: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

E-post: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Datum: Klicka eller tryck här för att ange datum. 

 

 

Perspektivet då frågorna i detta formulär besvaras är ur… (välj ett alternativ) 

 

☐  den synskadades ☐  den rörelsehindrades ☐ den cykelburnes 

 

☐  drift- och underhåll ☐ annat: Klicka eller tryck här för att ange text.   

  



BILAGA 1 
2019-08-22 

Sida 3 av 11 
 

2 Frågor om befintliga korsningar 
 

I dagsläget är det stora variationer på utformning och tillgänglighetsanpassning av övergångsställen 

och passager inom Luleå kommun. Foton av befintliga korsningsutformningar kommer att visas där 

brukarna får identifiera vad som är bra respektive dåligt med dessa, sett ur deras olika perspektiv. 

Nedan följer möjliga frågeställningar som inspiration till besvarande av detta formulär: 

Rampen är för smal? 

Rampen är för brant? 

Kantstenens höjd är för hög eller låg?  

Det finns skarpa hörn som man kan snubbla på? 

Taktila plattor saknas?  

Taktila ytor är för otydliga? 

Taktila plattor är av fel sort eller fel färg? 

Ytskikten i korsningen är inte avvikande mot omgivningen? 

Ytskiktet är för ojämnt? 

Osv… 

Alla framkomna synpunkter är av intresse. 
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2.1 Passage 1 
 

 

Passagen i bild är utformad med dels en upphöjd del och dels en ramp ner till nollnivå. Ytskiktet är av 

grå betongmarkplattor. Den upphöjda delen är ca 110 cm bred. Kantstenens höjd vid den upphöjda 

delen är ca 4 -6 cm. Utmed kantstödet vid den upphöjda delen finns en rad med vita kupolplattor 

(35x35 cm). Rampen är ca 180 cm bred och ansluter i en kurvradie. Där rampen ansluter till gatan 

finns ett granitkantstöd med visning 0 cm, som avgränsning mellan asfalt och plattyta. Övergång 

mellan olika kantstenshöjder sker utan övergångsträckor så att skarpa hörn blottas.   

 

Beskriv kort upp till fem detaljer som är bra respektive dåligt med utformningen av passagen på 

bilden, sett enbart ur ditt perspektiv. 

Bra: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dåligt: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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2.2 Övergångsställe med cykelpassage 
 

 

Övergångstället med cykelpassage i bild är utformad med dels en upphöjd del och dels en ramp ner 

till nollnivå, samt ett separat fält för cyklister. Ytskiktet är av grå betongmarkplattor och röda 

betongmarkstenar. Den upphöjda delen är ca 175 cm bred. Kantstenens höjd vid den upphöjda delen 

är ca 4 cm. Utmed kantstödet vid den upphöjda delen finns en rad med vita kupolplattor (35x35 cm). 

Rampen är ca 105 cm bred. Där rampen ansluter till gatan finns ett granitkantstöd, med visning 0 cm, 

som avgränsning mellan asfalt och plattyta. Övergång mellan rampen och den upphöjda delen sker 

utan en övergångsträcka så att ett skarpt hörn blottas. Vid gatans mitt finns en refug med en 

upphöjd del, kantstenshöjden i refugens upphöjda del är ca 4 cm. 

 

Beskriv kort upp till fem detaljer som är bra respektive dåligt med utformningen av detta 

övergångställe med cykelpassage, sett enbart ur ditt perspektiv. 

Bra: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dåligt: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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2.3 Övergångsställe 1 
 

 

Övergångstället i bild är utformad med dels en upphöjd del och dels en ramp ner till nollnivå. Ytskiktet 

är av grå betongmarkplattor. Den upphöjda delen är ca 140 cm bred. Kantstenens höjd vid den 

upphöjda delen är ca 4 cm. Utmed kantstödet vid den upphöjda delen finns en rad med vita 

kupolplattor (35x35 cm). Rampen är ca 140 cm bred och ansluter mot en kurvradie. Där rampen 

ansluter till gatans nivå finns ett granitkantstöd, med visning 0 cm, som avgränsning mellan asfalt 

och plattyta. Övergång mellan ramp och upphöjd del sker utan en övergångsträcka så att skarpa hörn 

blottas. Vid gatans mitt finns en refug som saknar både upphöjning och kupolplattor, ytskiktet är av 

asfalt. 

Beskriv kort upp till fem detaljer som är bra respektive dåligt med utformningen av detta 

övergångställe med, sett enbart ur ditt perspektiv. 

 

Bra: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dåligt: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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2.4 Övergångställe 2 
 

 

Övergångstället i bild är utformad med en ramp nedsänkt till nollnivå. Ytskiktet är av asfalt. Längden 

på den nedsänkta delen är ca 350 cm. Utmed det nedsänkta kantstödet finns två rader vita 

kupolplattor (35x35 cm) med en längd av 140 cm. Mot kupolplattorna ansluter två rader sinusplattor 

som i sin tur leder till närmsta asfaltkant/stödremsa. Övergång mellan olika höjder på kantstöden 

sker med en mjuk övergångsträcka så att inga skarpa hörn uppkommer.  

 

Beskriv kort upp till fem detaljer som är bra respektive dåligt med utformningen av detta 

övergångställe, sett enbart ur ditt perspektiv. 

Bra: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dåligt: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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2.5 Passage 2 

 

 
Passagen i bild är utformad med en ramp ner till nollnivå och en upphöjd del. Ytskiktet är av asfalt 

omgärdat av gatsten eller betongmarkplattor. Den upphöjda delen är ca 105 cm bred. Kantstenens 

höjd vid den upphöjda delen är ca 5 cm. Utmed kantstödet vid den upphöjda delen finns en rad med 

vita kupolplattor (35x35 cm). I direkt anslutning till kupolplattorna finns en pollare med taktil karta. 

Rampen är ca 150 cm bred. Där rampen ansluter till gatans nivå finns ett granitkantstöd med visning 

0 cm. Övergång mellan olika kantstenshöjder sker med mjuka övergångsträckor så att inga skarpa 

hörn blottas.   

 

Beskriv kort upp till fem detaljer som är bra respektive dåligt med utformningen av denna passage, 

sett enbart ur ditt perspektiv. 

 

Bra: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dåligt: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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3 Förslag till utformning 
 

I examensarbetet har tre förslag på principritningar tagits fram och vi önskar få in era synpunkter om 

dessa. Se bilaga 1, 2 och 3. Stöd för utformningen av dessa förslagsritningar har hämtats från bland 

annat Boverkets föreskrifter, BFS 2011:5 ALM2. 

Den föreslagna grundprincipen för utformning av tillgänglighetsanpassade gång- och cykelkorsningar 

kan sammanfattas enligt nedan: 

 

 Passagen/övergångstället placeras så att korsning av väg eller gata blir vinkelrät. 
 

 Mjuka övergångar utförs mellan olika nivåer på kantstenen för att undvika skarpa hörn som 
kan snubblas över eller kan haka i snöröjningsfordonens redskap. 
 

 En kännbar kant 6 cm hög med en bredd av 140 cm finns på vardera sida av 
passagen/övergångstället för att varna och hjälpa synskadade personer att orientera sig. 
 

 Kupolplattor läggs i två rader utmed hela den kännbara kanten för att varna synskadade om 
kommande korsning. Fältet med kupolplattor har måtten 70 x 140 cm. Färgen på plattorna 
ska avvika kontrastmässigt mot anslutande ytskikt med minst 0,4 NCS. I asfaltytor används 
vitfärgade kupolplattor och i ytor av naturgrå betongmarkplattor används antracitfärgade 
kupolplattor. 
 

 Två rader sinusplattor läggs mellan kupolplattor och stödremsa för att underlätta för 
synskadade att hitta korsningen. Sinusplattorna ska uppfylla samma krav på kontrast som 
kupolplattorna.  
 

 En ramp med en bredd av 100 cm och en lutning på max 1:12 ner till vägbanans nivå finns på 
vardera sida för att underlätta för rörelsehindrade att korsa vägen.  
 

 I rampens nederkant finns ingen kantsten för att undvika ojämnheter i ytskiktet.  
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3.1 Bilaga 1, ritning M-10.6-01 
 

Ritning M-10.6-01 illustrerar ett vanligt övergångsställe utmed en raksträcka, som kan utföras med 

eller utan mittrefug.   

Efter att ha studerat ritningen beskriv vad som är bra och dåligt med denna utformning, ur ditt 

perspektiv. Lämna gärna förslag på förbättringsåtgärder. 

 

Bra: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dåligt: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

3.2 Bilaga 2, ritning M-10.6-02 
 

Ritning M-10.6-02 illustrerar ett nedsänkt övergångsställe med separat cykelpassage i en korsning.    

Efter att ha studerat ritningen beskriv vad som är bra och dåligt med denna utformning, ur ditt 

perspektiv. Lämna gärna förslag på förbättringsåtgärder. 

 

Bra: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dåligt: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

3.3 Bilaga 3, ritning M-10.6-03 
 

Ritning M-10.6-03 illustrerar ett upphöjt övergångsställe med separat cykelpassage i en korsning.  

Efter att ha studerat ritningen beskriv vad som är bra och dåligt med denna utformning, ur ditt 

perspektiv. Lämna gärna förslag på förbättringsåtgärder. 

 

Bra: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dåligt: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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4 Övrigt 
 

Här kan övriga synpunkter, idéer och frågeställningar lämnas som ej framkommit tidigare i detta 

frågeformulär.  

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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