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Förord
En stads offentliga rum – dess parker och torg, dess gator och
platser är till för alla. Oavsett vem som är ”besökare” skall alla
på ett tryggt sätt kunna använda det offentliga rummet och
njuta av dess attraktioner.

Malmö är den platta staden – det är som bekant inte dramatiska nivåskillnader som ger Malmö dess identitet – och stadens
karaktär präglas självklart av detta. Malmö har därigenom blivit den nära och täta staden. När Malmö expanderar och byggs
ut - som nu sker i snabb takt - ska de offentliga rummen göras
tillgängliga för alla. Den platta staden Malmö har här goda
förutsättningar

Det befintliga Malmö har byggts ut under generationer och
styrts av skilda värderingar från en tid till en annan. Tillgänglighetsfrågorna har inte alltid varit i fokus – ledstråk är t.ex. ett
relativt nytt begrepp. Därför finns det många inbyggda fel och
brister som behöver åtgärdas. Paradoxalt nog är det inte heller
alltid lätt att åtgärda dessa problem i den platta och täta staden.
Speciellt kan det vara svårt att ersätta trappor med ramper i
den täta staden.

För att alltid göra rätt när vi bygger nytt och för att hitta enkla,
effektiva och smarta lösningar när vi bygger om krävs ökad
insikt och kunskap. Detta ”Tillgänglighetsprogram för Malmö”
redovisar i ett samlat grepp och på ett överskådligt sätt de viktigaste åtgärderna för att Malmö och dess offentliga rum skall
bli tillgängliga för alla. Det redovisar både skyldigheter genom
lagstiftningens krav, vilka riktlinjer som gäller i Malmö samt
möjligheterna när krav och riktlinjer ska omsättas i praktisk
handling – för att Malmöborna skall få tillgängligare badplatser, busshållplatser, gångytor, parkeringsplatser och offentliga
toaletter samt få hjälp på vägen genom skyltning och ledstråk.

Gunnar Ericson
Stadsträdgårdsmästare
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Sammanfattning
Föreliggande tillgänglighetsprogram utgör tillsammans med
Gatukontorets Teknisk handbok och typritningar grunden för
att utforma och bygga en offentlig miljö som är tillgänglig,
trygg och användbar för alla. Tillgänglighetsprogrammet bygger på Boverkets föreskrifter och allmänna råd.
Tillgänglighetsprogrammet ska fungera som samlat dokument
för alla tillgänglighetsfrågor som rör ombyggnad av och nybyggnad på allmän platsmark. Här anges de krav som ställs
på olika typer av platser och ytor jämte beskrivande texter och
utdrag ur lagstiftningen. Tillgänglighetsprogrammet ska alltid
användas i kombination med Gatukontorets Teknisk handbok
och typritningar där krav och riktlinjer för detaljutformning,
mått, lutningar, material m.m. finns. Om motstridiga uppgifter
skulle förekomma gäller Teknisk handbok före tillgänglighetsprogrammet.
Programmet syftar också till att sprida kunskap om och förståelse för tillgänglighetsfrågorna. Det kan användas som ett
uppslagsverk för den som vill veta mer om tillgänglighet och
vilka begränsningar olika funktionshinder medför.
Programmet riktar sig till alla som arbetar med allmän platsmark, det vill säga projektörer och handläggare inom Gatukontoret, externa konsulter och entreprenörer.
Tillgänglighetsprogrammets övergripande målsättning är:
• att tillgodose att alla offentliga ytor som nyanläggs eller
byggs om i Malmö från början byggs så att de är tillgängliga
och användbara även för personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga.
• att tillgänglighetsaspekterna ska integreras redan i utformningsskedet för att på så vis skapa goda helhetslösningar och
finna lämpliga avvägningar mellan olika intressen.
Tillgänglighetsprogrammet ersätter Gatukontorets handikapplan från 1998.
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Tillgänglighetsprogrammet utgör
tillsammans med
Gatukontorets
Teknisk handbok och
typritningar grunden för att bygga en
tillgänglig offentlig
miljö.
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Bakgrund

1.1

Lagstiftning
Skärpta krav på tillgänglighet

FN antog 1993 tjugotvå standardregler för delaktighet och
jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Ett av
huvudområdena som pekas ut är regel 5 ”Tillgänglighet” som
bl.a. anger att medlemsstaterna ska införa handlingsprogram
som gör den fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning. I Sverige har både riksdag och regering ställt
sig bakom dessa regler.
År 2000 antog riksdagen en av regeringen föreslagen nationell
handlingsplan för handikappolitiken, Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop.
1999/2000:79). Ett av målen i handlingsplanen är att samhället
ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Arbetet ska bland annat
inriktas på att identifiera och undanröja hinder i samhället.
Genom en lagändring i plan- och bygglagen, PBL, som trädde
i kraft år 2001 (PBL 3 kap. 18 §) skärptes och förtydligades
de krav på tillgänglighet som ska iakttas när allmänna platser
m.m. nyanläggs eller ändras.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd

Med stöd av plan- och bygglagen har Boverket utarbetat föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet på allmänna platser,
som trädde i kraft i augusti 20041.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd gäller allmän plats. Vad
som är allmän plats definieras i detaljplan eller i områdesbestämmelser. Enligt föreskrifterna ska allmänna platser anordnas
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Föreskrifterna och de allmänna råden gäller
om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen eller förhållandena i övrigt. Sådana platser kan till exempel vara bergiga
partier med stora höjdskillnader. Föreskrifterna gäller när en
allmän plats iordningställs. Med iordningställande avses nyanläggning.
För befintlig miljö gäller Boverkets föreskrifter och allmänna
råd för undanröjande av enkelt avhjälpta hinder i befintlig
miljö2.
––––––––––––––––––––––––
1 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 2004:15, ALM1).
2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta
hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS
2003:19, HIN1).
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1.2	Gatukontorets tillgänglighetsarbete

Inom Gatukontoret bedrivs arbetet med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder på ett flertal olika
sätt.
Krav och riktlinjer för ny- och ombyggnad

Föreliggande tillgänglighetsprogram utgör tillsammans med
Gatukontorets Teknisk handbok och typritningar grunden för
att utforma och bygga en offentlig miljö som är tillgänglig,
trygg och användbar för alla.
Tillgänglighetsprogrammet ersätter Gatukontorets handikapplan från 1998.
Tillgänglighetsprogrammet bygger på Boverkets föreskrifter
och allmänna råd. Malmöspecifika utformningslösningar har
vid behov tagits fram, ibland inom ramen för olika projekt.
Ett exempel är modellen för övergångsställen som utvecklades
i samband med att cirkulationsplatsen Stadiongatan/Lorensborgsgatan projekterades och anlades. För att ytterligare finslipa
utformningen utvärderades den färdigbyggda cirkulationsplatsen med hjälp av utomstående konsulter och en grupp blinda
testpersoner3.
Tillgänglighetsprogrammet ska implementeras på Gatukontoret. Detta är ett mycket viktigt arbete för att tillgänglighetsfrågorna ska få en mer central och naturlig roll i det dagliga
arbetet. En del i att öka kunskapen om tillgänglighet är att alla
anställda ska genomgå en kurs i handikappförståelse. Kursen
bör repeteras regelbundet, exempelvis vart tredje år.
Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder

Som underlag för åtgäder i befintlig miljö gäller Handlingsplan
för undanröjande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. En
inventering av enkelt avhjälpta hinder pågår i Malmö sedan
2004. Inventeringsarbetet kommer att fortsätta till och med
2010 då hela Malmö ska vara kartlagt ur tillgänglighetssynpunkt.
För varje delområde som inventeras upprättas konkreta åtgärdsplaner med prioriteringar och kostnadsbedömning som
underlag för genomförande.
Allt som inventeras samlas i en databas. Underlaget från inventeringarna läggs successivt in i databasen som ska vara helt
klar år 2011. Hinder som behöver åtgärdas ska i framtiden
presenteras i Gatukontorets gemensamma webbapplikation
WebInfo, så att informationen blir åtkomlig för alla anställda
på gatukontoret. På så sätt underlättas arbetet att genomföra
10

––––––––––––––––––––––––
3 Hur orienterar sig helt blinda personer i en cirkulationsplats? (utkast till rapport). Almén och Ståhl.

s.k. passa på- åtgärder i samband med andra planerade arbeten.
Ur databasen ska det framgå hur mycket som åtgärdats hittills
och vad som återstår. Även prioriteringen för de olika åtgärderna ska framgå.

Forskningsprojekt

Vägverket Konsult fick år 2004, i samarbete med Gatukontoret, forskningspengar för ett tillgänglighetsprojekt4. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra livskvaliteten för
främst äldre och funktionshindrade genom att förbättra tillgängligheten, säkerheten och tryggheten i trafiken. Försöksområdet är en del av Västra Innerstaden och arbetsmetoden följer
idéskriften Tillgänglig stad 5. Arbetsmetoden och erfarenheterna
––––––––––––––––––––––––
4 Tillgängligare, säkrare och tryggare i trafiken – med fokus på äldre och personer
med funktionshinder.
5 Tillgänglig stad. En idéskrift om mål, strategier och arbetssätt när kommunen
upprättar en tillgänglighetsplan för trafiknät (Svenska Kommunförbundet
2003).
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har tagits tillvara i det fortsatta arbetet med handlingsplanen
och enkelt avhjälpta hinder i Malmö. Projektet är ett pilotprojekt. Inventeringsdelen har sammanställts i en separat rapport6.
Slutrapporten planeras bli färdig våren 2008.
Genomförande av åtgärder

Undandröjande av enkelt avhjälpta hinder har hittills genomförts i områden i Malmös västra delar. Fortsatta åtgärder
kommer att genomföras områdesvis, med start i centrum och
centrumnära områden, parallellt med att inventeringar genomförs.
Åtgärder ska också genomföras som passa på-åtgärder. Med
det avses åtgärder som samordnas med andra pågående eller
planerade arbeten. Den som är ansvarig för ett objekt eller underhållsarbete ska alltid kontrollera den interna kartdatabasen
WebInfo (se sid. 10) för att se om tillgänglighetsanpassningar
i närområdet kan samordnas med övriga arbeten. Innan informationen i databasen finns tillgänglig ska istället någon av
kontaktpersonerna i tillgänglighetsprojektet konsulteras.
*
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––––––––––––––––––––––––
6 FoU- projekt om tillgänglighet för äldre och funktionshindrade. Inventeringsdelen. Malmö stad, Gatukontoret 2005-02-15.
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Malmös krav och riktlinjer

2.1

Mål
Malmö stads mål

Malmö stad ska arbeta för förbättrad tillgänglighet – det står
i Malmö stads Plan för funktionshindrade. För gatu- och parkmiljö uttrycks följande mål:
”Gatu- och parkmiljön i Malmö ska utformas så att vi får en
god tillgänglighet för personer med funktionshinder. Samverkan med handikapporganisationerna är nödvändig i detta
arbete och att olika funktionshindrades behov kan samsas i gemensamma utformningar måste eftersträvas. Ny- och ombyggnad av utemiljön i Malmö skall planeras så att tillgängligheten
för funktionshindrade ökar.”
Övergripande mål för tillgänglighetsprogrammet

Tillgänglighetsprogrammets målsättning är:
• att tillgodose att alla offentliga ytor som nyanläggs eller
byggs om i Malmö från början byggs så att de är tillgängliga
och användbara även för personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga.
• att tillgänglighetsaspekterna ska integreras redan i utformningsskedet för att på så vis skapa goda helhetslösningar och
finna lämpliga avvägningar mellan olika intressen.
Gatukontorets mål

Utifrån visionen ”En trygg och attraktiv offentlig miljö” har
Gatukontoret formulerat tre inriktningsmål för verksamheten:
• Stimulera folklivet
• Trygga och utveckla ett långsiktigt hållbart trafiksystem
• Vårda och utveckla det offentliga rummet
Inriktningsmålen har sedan brutits ner i ett antal mer konkreta
mål, där några av dem omfattar förbättrad tillgänglighet med
avseende på funktionshindrades framkomlighet, säkerhet och
trygghet.
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Koppling till andra program inom Gatukontoret
Trafikmiljöprogram för Malmö stad 2005-2010

Ett av målen i Trafikmiljöprogram för Malmö stad 2005-2010 är
att uppnå ett sundare transportsystem. Det innebär att transporter som är bra för individens hälsa och samtidigt minskar
utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar ska främjas. Det
kräver en ökning av gång-, cykel- och kollektivtrafiken.
Krav och riktlinjer i tillgänglighetsprogrammet ger förbättrad
framkomlighet även för andra trafikantgrupper. Genom att underlätta för fler människor att gå och röra sig ute i den offentliga miljön kan, förutom de hälsovinster detta medför för den
enskilde individen, även stora miljövinster uppnås genom att
antalet korta resor med bil kan minskas och därmed också utsläppen av koldioxid. I Malmö används bilen i mer än hälften
av alla resor och nästan 50 % av bilresorna är kortare än 5 km.
I synnerhet gynnas innerstadsmiljön av detta, eftersom den genererar flertalet av de korta bilresorna. Åtgärder för förbättrad
tillgänglighet ligger således helt i linje med trafikmiljöprogrammets målsättning.
Malmö stads trafiksäkerhetsprogram 2007-2011

Framtagande av ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Malmö är
i slutskedet. Programmet är uppdelat i två delar. Del 1 problembeskrivning beslutades i Tekniska nämnden 2006. Del 2,
redovisning av åtgärder, beräknas bli klart våren 2008.
I trafiksäkerhetsprogrammets första del, skadeinventering och
problembeskrivning, redovisas olycksstatistik från åren 19992002. Fotgängare som faller efter att ha snubblat eller halkat i
singelolyckor utgör den största gruppen av skadade i Malmö.
Vanligast är att äldre kvinnor skadas. Äldre har försämrad rörlighet, sämre syn och är skörare i kroppen, vilket bidrar till att
de är särskilt utsatta i trafiken. Åtgärder för att minska antalet
skadade fotgängare i singelolyckor pekas därför ut som ett av
flera viktiga åtgärdsområden inför åtgärdsdelen av programarbetet.
I trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsdel har en arbetsgrupp
koncentrerat sig på singelolyckor bland oskyddade trafikanter. I underlagsarbetet har olycksstatistik studerats för åren
2001-2005. Närmare 7 av 10 singelolyckor med fotgängare är
fallolyckor orsakade av ojämn mark, halka eller trottoarkanter.
Äldre över 65 år är mest olycksdrabbade. Viktiga åtgärder för
att minska olyckorna är bl.a. justering av gångbanor, anpassning av övergångsställen genom t.ex. sänkning av kantstenen,
utbyte av hala beläggningar och bättre snöröjning. Det vill säga
åtgärder som även förbättrar tillgängligheten för funktionshindrade.
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2.2

Syfte

Tillgänglighetsprogrammet ska fungera som samlat dokument
för alla tillgänglighetsfrågor som rör ombyggnad av och nybyggnad på allmän platsmark. Här anges de krav som ställs
på olika typer av platser och ytor jämte beskrivande texter och
utdrag ur lagstiftningen. Tillgänglighetsprogrammet ska alltid
användas i kombination med Gatukontorets Teknisk handbok
och typritningar där krav och riktlinjer för detaljutformning,
mått, lutningar, material m.m. finns.
Programmet syftar också till att sprida kunskap om och förståelse för tillgänglighetsfrågorna. Det kan användas som ett
uppslagsverk för den som vill veta mer om tillgänglighet och
vilka begränsningar olika funktionshinder medför.
Programmet riktar sig till alla som arbetar med allmän platsmark, det vill säga projektörer och handläggare inom Gatukontoret, externa konsulter och entreprenörer.
2.3	När gäller Malmös krav och riktlinjer?

Kraven och riktlinjerna i tillgänglighetsprogrammet gäller vid
all nybyggnad och ombyggnad av allmän plats. Vad som är
allmän plats framgår av detaljplan.
Utformningskraven gäller även vid ombyggnad av enkelt avhjälpta hinder samt när man genomför s.k. passa på- åtgärder
(se även sid. 12).
*

Tillfälliga anordningar som gatuarbeten och markupplåtelser
styrs av Grävningsbestämmelser respektive Principer för upplåtelse.
2.4

Malmös krav och riktlinjer i förhållande till lagstiftningen

Vid nyproduktion och ombyggnad ska tillgänglighetsprogrammet tillämpas. Kraven gäller såväl innerstaden som ytterområden och exploateringsområden. Vissa kompromisser har
dock gjorts redan i dessa krav och riktlinjer. Beroende på hur
den befintliga miljön ser ut kan det finnas begränsningar i vad
som är möjligt att genomföra. Det innebär att det i vissa fall
finns olika krav för ombyggnad i befintlig miljö respektive vid
nybyggnad och exploatering. Det gäller framför allt gångytors
lutningar, fri höjd och fri bredd. Avvikelser från lagkraven
redovisas under aktuella rubriker i kapitel 4.
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3	En tillgänglig stad – för vem?
3.1	Hur många har funktionsnedsättningar?

Uppskattningsvis har cirka 10% av Sveriges befolkning någon
form av funktionsnedsättning som medför problem med tillgängligheten i trafiksystemet. Det kan t.ex. vara rörelsehinder,
nedsatt syn eller hörsel och kognitiva hinder. Därutöver berörs
många som inte finns med i statistiken över funktionshindrade. Det gäller exempelvis barn och äldre, som i viss mån har
samma problem och behov som funktionshindrade. Att miljön
är tillgänglig är därför viktigt för oss alla.
Andelen äldre beräknas fortsätta att öka i Sverige. Mellan år
2000 och 2020 väntas andelen personer över 65 år öka från
17 % till 22 %7. Andelen personer med funktionsnedsättning
samt nedsättningens svårighetsgrad ökar med åldern.
Exakt antal personer inom de olika kategorierna funktionshinder är inte känt. Många är dessutom drabbade av flera olika
typer av nedsättningar. Det är också svårt att uppskatta hur
många som verkligen har problem med brister i den offentliga
miljön, eftersom vissa funktionshindrade har olika svårighetsgrader från dag till dag. Tabellen nedan visar en uppskattning
av hur många i Sverige som är berörda inom respektive kategori.
Funktionshinder

Antal7

Rörelsehindrade

560 000

Synskadade

165 000

Hörselskadade

980 000

Utvecklingsstörda

3.2

36 000

Funktionsförmåga

De olika funktionsnedsättningarna ställer olika krav på hur
miljön ska vara utformad för att fungera bra. Det kan därför
vara svårt att hitta åtgärder som fungerar bra för alla grupper.
Det som är bra för några, fungerar sämre för andra. Det kan
även gälla inom en viss kategori. De tillgänglighetsåtgärder som
genomförs underlättar i första hand för personer med någon
form av funktionsnedsättning. Men samtidigt är det åtgärder
som ger förbättringar för alla trafikanter. Det som är nödvändigt för en del underlättar för andra!
När det i Boverkets föreskrifter (ALM1, 5 §) anges att platser
eller områden ska vara användbara för personer med nedsatt
––––––––––––––––––––––––
7 Siffror från Hjälpmedelsinstitutet hämtade ur Tillgänglig stad. En idéskrift om
mål, strategier och arbetssätt när kommunen upprättar en tillgänglighetsplan
för trafiknät (Svenska Kommunförbundet 2003).
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rörelse- eller orienteringsförmåga avses att de ska vara användbara för personer med
• större utomhusrullstol
• manuell rullstol
• rollator för utomhusanvändning
• nedsatt syn
• nedsatt hörsel
• nedsatt kognitiv förmåga
I Svenska Kommunförbundets skrift Tillgänglig stad beskrivs
olika funktionshinder och de begränsningar de medför. Beskrivningen nedan är hämtad från denna skrift.
Personer med funktionshinder kan delas in i följande fyra
kategorier:
Nedsatt rörelseförmåga

Personer med rörelsehinder har nedsatt förmåga i armar, ben
eller bål. Rörelsehinder kan också orsakas av balans- eller
smärtproblem eller mag- och tarmsjukdomar. Astma och allergi
kan ibland försämra rörelseförmågan.

En trottoarkant kan innebära ett oöverstigligt hinder för en person med rörel
sehinder.
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Rörelsehinder kan innebära följande begränsningar för
• personer som använder manuell rullstol. – De har svårt att
sträcka sig för att nå tryckknappar, parkeringsmätare och
liknande, kan inte med kroppen kompensera hastiga rörelser.
• personer som använder elrullstol. – De klarar längre
sträckor och brantare uppförsbackar. Däremot klarar de inte
brantare nedförsbackar utan att tippa framåt på grund av
sämre styrka i bålen. De måste då backa nedför vilket kan
bli farligt, särskilt mellan trottoar och gata. I övrigt samma
begräsningar som ovan.
• personer som använder rollator, käpp eller kryckkäpp.
– De har svårigheter att lyfta fötterna och att gå på ojämnt
underlag, orkar endast gå kortare sträckor innan de behöver
vila, har svårt att klara av sidolutningar, klarar oftast inte
ens små, stegvisa höjdskillnader, kan inte bära och kan ha
svårt för att sträcka sig för att nå saker. Personer med rollator kan inte backa och inte heller lyfta rollatorn uppför eller
nedför kanter.
Nedsatt perceptionsförmåga

Bland personer med perceptionsnedsättningar finns personer
med nedsatt syn, gravt synskadade och blinda samt döva och
personer med nedsatt hörsel.

Gatuskylten saknar tvärslå nedtill och kan därför inte upptäckas med teknik
käpp. En tydligt utformad stadsmiljö är en förutsättning för att personer med
nedsatt syn eller grava synskador ska kunna orientera på egen hand utan att
utsättas för fara.
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Nedsatt perceptionsförmåga kan innebära följande begränsningar för
• personer med nedsatt syn. – De har stora svårigheter att
överblicka omgivningen, har svårigheter att uppfatta nivåskillnader och förändringar i djup- och sidled, har begränsat synfält i sidled eller framåt, har nedsatt synskärpa, är
känsliga för bländning och stora kontraster mellan ljus och
mörker, har stora svårigheter att gå på ojämna underlag, är i
behov av tydliga visuella kontraster, har stora problem med
sidolutningar, använder ibland teknikkäpp (lång, vit käpp)
och är då hjälpta av taktila kontraster, har svårigheter att
sortera viktig ljudinformation i bullrig miljö. Personer med
nedsatt syn saknar förmåga till ögonkontakt med andra
trafikanter.
• personer som är gravt synskadade eller blinda. – De har
små eller inga möjligheter att överblicka omgivningen och
behöver tydliga taktila kontraster och/eller tydliga riktmärken (även för ledarhund). Bägge behöver akustisk vägledning. Har i övrigt samma begränsningar som ovan.
• personer med nedsatt hörsel. – De behöver hörapparat
eller är helt döva, har svårigheter att uppfatta tal, är mycket
distraherade av bakgrundsljud, har svårigheter att sortera
eller uppfatta ljudinformation.
Nedsatt kognitiv förmåga

Till denna grupp hör personer med utvecklingsstörning,
demens, psykisk ohälsa, hjärnskador eller skador som påverkar
tal- och språkförmåga. Inom gruppen finns både personer med
medfödd och förvärvad hjärnskada. De sistnämnda har nytta
av tidigare inlärda kunskaper för att förstå sin omgivning.
Kognitiv funktionsnedsättning kan innebära följande begränsningar:
• Svårigheter att göra snabba bedömningar, att orientera sig,
att läsa av och förstå rummet, att förstå människors och
fordons förflyttningar, att förstå komplexa utformningar
och att läsa skriven text. Personer i denna grupp har också
svårt att kommunicera med ögonkontakt och kroppsspråk i
trafiken.
Allergi och överkänslighet

Kan innebära följande begränsningar:
• Allergiska reaktioner av dofter, rök, emissioner, avgaser,
pollen, elektricitet m.fl. allergener. Ofta svårigheter att gå
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längre sträckor eller vistas på tättbefolkade trafikytor. Nedsatt koncentration och perception med svårighet att fatta
snabba beslut som följd, begränsad förmåga att använda
synen.
Barn och äldre

Inom dessa kategorier ryms även åldersbetingade funktionsnedsättingar:
• Barn upp till 12-14- års ålder. – Upp till 12-14 års ålder
är barnens förmåga att registrera och tolka trafikhändelser
outvecklad liksom deras förmåga att tolka olika slag av
trafikinformation.
• Äldre över 70 års ålder. – Med stigande ålder minskar
funktionsförmågan i olika avseenden, det kan t.ex. yttra
sig i nedsatt rörelseförmåga samt försämrad syn och hörsel.
Äldre är också skörare i kroppen, vilket gör att de skadas
oftare och att konsekvenserna blir större. Detta är dessutom
en grupp som kommer att öka starkt inom de närmsta
decennierna.
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4	Utformning och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad
I följande kapitel beskrivs de tekniska krav som ställs vid nybyggnad och ombyggnad av stadens allmänna platser. Till varje
avsnitt kopplas även utdrag ur den aktuella lagstiftningen. De
paragrafer som hänvisas till nedan återfinns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden dit allmänheten har tillträde (BFS
2004:15 ALM 1).

Tillgänglighetsprogrammet ska alltid
användas i kombination med Gatukontorets Teknisk
handbok där krav
och riktlinjer för
detaljutformning
finns under rubriken
tillgänglighet samt
på typritningar.
www.projektering.nu

Detaljerade krav såsom mått, lutningar, material och liknande
redovisas enbart i Gatukontorets Teknisk handbok och på
typritningar. Tillgänglighetsprogrammet ska därför alltid användas i kombination med Teknisk handbok och typritningar.
Övriga krav i Teknisk handbok ska följas.Om motstridiga uppgifter skulle förekomma gäller Teknisk handbok före tillgänglighetsprogrammet.
Teknisk handbok finns på www.projektering.nu. Typritningarna
finns att tillgå genom länkar i Teknisk handbok.
4.1

Badplats

Personer med funktionshinder ska ha goda möjligheter att som
andra njuta av sol och bad. Malmös badplatser är Ribersborgsstranden, Scaniabadet, Sibbarp och Klagshamnsbadet. Handikappbadet vid Ribersborg är särskilt anpassat för personer med
funktionshinder.

Med en ramp kan även personer med rullstol och rullator få tillgång till stran
dens bryggor.
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Föreskrift

”Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd/.../att
allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.” (1§ ALM1)
”Platser och områden skall utformas så att de blir användbara för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.(6§)
Enligt allmänna råden avses
• områden för andra anläggningar som t.ex. friluftsbad (1§
ALM1)
• att nivåskillnader som inte kan undvikas ska överbryggas
med ramp och trappa (6§ ALM1).
Krav och riktlinjer för Malmö

Vid nybyggnad ska badplatsen göras tillgänglig för personer
med nedsatt rörlighet eller orienteringssvårigheter. Med badplats avses anvisade badplatser. Vid större ombyggnader ska tillgängligheten till badplatserna förbättras. Det ska vara möjligt
att komma fram till och vistas på badplats och bryggor.
Särskilda anordningar för bad finns bara på handikappbadet
vid Ribersborg.
Badplats

Parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt tillstånd ska
finnas i direkt anslutning till badplatsen. För utformning av
parkeringsplats, se kap. 4.10 Parkeringsplatser för rörelsehindrade
med särskilt tillstånd.
Toalett anpassad för funktionshindrade ska finnas i direkt anslutning till badplatsen. För utformning av toalett, se kap. 4.12
Toaletter.
Förflyttningsväg med jämnt och fast underlag ska finnas mellan
parkering, toalett och tillgänglig brygga. För utformning av
anslutningsväg, se kap. 4.6 Gångytor.
Brygga

Vid nybyggnad och ombyggnad ska minst en brygga per badplats göras tillgänglig för rörelsehindrade personer. Bryggan ska
konstrueras så att den är säker och möjlig att ta sig ut på med
rullstol. Badtrappa ska utformas så att den är användbar för
personer med rörelsehinder, som kan klara sig utan hjälpmedel
från bryggan ned i vattnet. För utformning av ramp, trappa
och räcken, se kap. 4.13 Trappor och ramper.
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4.2

Belysning

God belysning är bra för alla, men för personer med nedsatt
syn och hörsel är det extra viktigt för att kunna använda utemiljön efter mörkrets inbrott.

God belysning är viktig för alla, men för personer med nedsatt syn och hörsel
är det särskilt viktigt med en jämn belysning som inte bländar. Foto: Johan M

Föreskrift

”Belysningen på gångytor och vid viktiga målpunkter skall vara så
utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga kan använda dessa. (14 § ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• målpunkter som busshållplatser, övergångsställen och entréer (14 § ALM1)
• belysningens jämnhet och bländning (14 § ALM1).
Krav och riktlinjer för Malmö

Gångvägar och gångbanor ska vara väl belysta. Detta gäller i
första hand huvudstråk för gående, huvudstråk i och genom
parker samt viktiga målpunkter som till exempel torg, busshållplatser, övergångsställen och entréer.
Belysningen ska vara jämn och anordnad så att även synsvaga,
personer med andra orienteringssvårigheter och personer med
nedsatt rörelseförmåga kan uppfatta hur underlaget ser ut.
Hörselskadade behöver god belysning för att kunna avläsa
kroppsspråk och läpprörelser, uppfatta teckenspråk samt för
att kunna upptäcka det som andra hör. En jämn belysning
kan åstadkommas genom en väl anpassad kombination av
stolphöjd, avstånd mellan stolparna, armaturtyp och ljuskälla.
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Många synsvaga är känsliga för bländning. Fast belysning ska
därför anordnas så att den inte bländar. Det är bland annat
viktigt att välja armaturer med väl avbländad ljuskälla.
Läs mer om belysning i programmet Ljusplan för befintlig belysning. Programmet finns i Teknisk Handbok.
4.3

Busshållplatser

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för funktionshindrade. För
att underlätta resandet måste det därför vara lätt att komma
på och av bussen. Det måste även vara enkelt att upptäcka
busshållplatsen och att ta sig till och från den, via tillgängliga
anslutningsvägar. Åtgärderna är nödvändiga för personer med
olika funktionshinder, men underlättar samtidigt för alla, inte
minst för föräldrar med barnvagn.
Större delen av busshållplatserna på Malmös stomnät har gjorts
tillgängliga de senaste åren (2002-2005). Gamla bussar ersätts
efter hand med nya bussar som har lågt golv, utan trappor.

Tillgängliga busshållplatser är nödvändiga för funktionshindrade men åtgär
derna underlättar för alla, inte minst för föräldrar med barnvagn.

Föreskrift

”Viktiga målpunkter /.../ skall vara lätta att upptäcka.” (11 §
ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• målpunkter som busshållplatser (11 § ALM1)
• kontrastmarkering (avvikande struktur och ljushet) (11 §
ALM1).
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Krav och riktlinjer för Malmö

För busshållplatserna gäller Skånetrafikens Hållplatshandbok
kompletterat med Malmöspecifika riktlinjer enligt nedan.
Utformning av nya hållplatser eller ombyggnad av gamla ska
göras i samarbete med Skånetrafiken.
Markbeläggning

Markbeläggningen på busshållplatsen ska vara fast, jämn och
halkfri. Med jämn beläggning avses exempelvis betongplattor,
asfalt och stenhällar. Material med god friktion ska väljas enligt
Teknisk handbok. I områden med gångbanor av ojämna material, t ex grus eller smågatsten, ska busshållplatsen beläggas med
jämn markbeläggning.
Sittplatser

Det är viktigt att det finns möjlighet att sitta ned vid busshållplatsen. Där väderskydd saknas ska en bänk placeras. För typ
av bänk och placering, se kap. 4.11 Sittplatser.
Belysning

Busshållplatsen, vägbanan och anslutande gångvägar ska vara
väl upplysta. Se kap. 4.2 Belysning.
Anslutningsvägar

Gångvägarna till busshållplatsen ska vara tillgängliga. Se kap.
4.6 Gångytor.
Cykelbana

Cykelbana ska dras bakom hållplatsens yta för väntande. Passagerare ska inte behöva stiga ut i cykelbanan för att kliva på
eller av bussen.
Typritningar utformning

Skånetrafikens hållplatshandbok ska följas. Handboken finns
att hämta på Skånetrafikens hemsida
A3- TYP009 Ombyggnad busshållplatser. Kant- och gångbanejustering för tillgänglighetsanpassning.
Typritningen finns i Gatukontorets Teknisk handbok.
4.4	Cykelbanor

Det finns en konflikt mellan gående och cyklister. Många fotgängare, särskilt äldre, synskadade och rörelsehindrade upplever otrygghet i miljöer där gående och cyklar blandas, även om
det finns särskilda cykelbanor.
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Gångyta och cykelbana ska vara väl åtskilda för att öka tryggheten för de
gående. Olika material tydliggör ytornas olika funktion. En taktil skiljeremsa av
smågatsten ger synskadade möjlighet att identifiera gränsen mellan gång
bana och cykelbana.

Föreskrift

”Gångytor skall utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med
rullstol kan förflytta sig utan hjälp.” (7 § ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• att en gångyta bör vara väl avskild från cykelbana (7 §
ALM1).
Krav och riktlinjer för Malmö

Cykelbana och gångbana ska utföras av olika material, t.ex. asfalt och betongplattor, för att tydliggöra ytornas olika funktion.
Mellan gångbana och cykelbana ska det finnas en taktil skiljelinje. Mått och material enligt Teknisk handbok.
Kravet på olika material och taktil skiljelinje gäller i de centrala
delarna av staden där det finns många gång- och cykeltrafikanter.
Riktlinjer för cykelbana vid övergångsställen och busshållplatser finns under kapitlen 4.5 Gångpassager respektive 4.3 Busshållplatser.
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Avvikelser från Boverkets föreskrifter och allmänna råd

Bästa lösningen för personer som upplever otrygghet på grund
av cykeltrafik är att skilja gångbana och cykelbana åt helt och
hållet, t.ex. med en kantsten eller en plantering. Detta är dock
sällan möjligt. Vid nybyggnad i Malmö byggs idag gångbanor
och cykelbanor sällan åtskilda på annat sätt än med målad linje
eller olika material, då detta är alltför platskrävande och cyklistens säkerhet gentemot biltrafiken prioriteras. I Malmö bygger
man heller inte med kantsten då detta innebär ett hinder för
framkomlighet, inte minst för personer med rörelsehinder. För
cyklisten kan det innebära en förhöjd olycksrisk. Skilda material på cykelbana och gångbana används inom ett begränsat
område p.g.a alltför höga investerings- och driftskostnader.
Om en taktil skiljelinje saknas är det extra viktigt för synskadade att det finns en tydlig inre referenslinje att följa, exempelvis
husfasad eller gräsyta. Det bör särskilt påpekas att skillnaden
mellan betongplattor och asfalt inte kan uppfattas med vit käpp.
4.5	Gångpassager

Övergångsställen och genomgående gångpassager ska fungera
för både synskadade och rörelsehindrade. Rörelsehindrade
personer ska kunna korsa gatan även där det saknas övergångsställe, exempelvis vid kvartershörn. Samtidigt måste även
trafiksäkerheten beaktas.
Föreskrift

”Platser mellan olika typer av gångytor och platser som ansluter
till gångytor skall utformas, placeras och markeras så att de inte
medför hinder för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga. På dessa platser skall delar av nivåskillnaderna utjämnas
med ramp till 0- nivå så att personer med nedsatt rörelseförmåga
kan ta sig fram.” (8 § ALM1)
”Viktiga målpunkter /.../ skall vara lätta att upptäcka.” (11 §
ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• nivåskillnader vid övergångsställen och andra gångpassager
(8 § ALM1)
• kontrastmarkering (avvikande struktur och ljushet) vid
övergångsställen (11 § ALM1).
Olika typer av gångpassager

Gångpassagerna delas upp i sex typer. Förutom vägmarkeringen
så skiljer sig även trafikreglerna åt. På några av passagerna har
fordon väjningsplikt mot gående. Nedan listas de olika typerna
gångpassager och om väjningsplikt gäller mot fotgängare.
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Med vägmarkering

30

Väjningsplikt mot
gående

Signalreglerat 		
övergångsställe

Ja

Övergångsställe

Ja

Upphöjt övergångsställe

Ja

Utan vägmarkering

Väjningsplikt mot
gående

Genomgående gångbana
(trottoarens material är ge
nomgående över korsningen,
ingen kantsten går igenom)

Ja

Upphöjd gångpassage
(trottoaren bryts med en
genomgående kantsten och
oftast avvikande material)

Nej

Oordnad gångpassage
(t.ex. trottoarkant vid kvar
tershörn)

Nej

Krav och riktlinjer för Malmö

Detaljutformning av gångpassager, med mått, lutningar och
material, framgår av typritningar, se Teknisk handbok.
Övergångsställen

Övergångsställen ska utformas med en tudelning för att passa
både rörelsehindrade och synskadade. Ena delen ska utformas
med en nedsänkt ramp och den andra delen med kantsten.
Övergångsstället ska utformas likadant på båda sidor av gatan.
Övergångsstället ska läggas vinkelrätt mot trottoaren eftersom
synskadade som använder teknikkäpp tar ut gångriktningen
mot kantstenen. Den del av övergångsstället som är anpassat för synskadade placeras därför längst bort från radien i en
korsning.
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Taktila plattor ska användas både på trottoar och i refug.
Omgivande ytor ska vara så släta som möjligt för att de taktila
plattorna ska bli så kännbara som möjligt. Markmaterialet i
den nedsänkta rampen ska vara detsamma som på gångbanan i
övrigt. Smågatsten får inte användas i rampen. Höjdskillnader
i ränndal ska inte förekomma, då det annars är lätt att fastna
med rullstolens eller rollatorns småhjul där.

Övergångsställen ska utformas med en tudelning för att passa både rörelse
hindrade och synskadade. Den ena delen utformas med en nedsänkt ramp,
den andra delen med kantsten, taktila plattor och taktil pollare.

En pollare med taktil information ska placeras mellan övergångsställets båda delar. Pollarens topp har en karta som visar
övergångsställets utformning (antal körfält och refug) samt en
pil som visar riktningen över gatan.

Kartan på pollarens topp visar antalet körfält och om det finns refug. Den
upphöjda mittlinjen ska fungera som riktningsvisare.
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Övergångsstället ska anordnas på ett sådant sätt att synskadade
i första hand kan orientera med hjälp av naturliga avgränsningar t.ex. fasad eller gräsyta. Där naturliga ledstråk saknas eller
inte kan åstadkommas ska artificiella ledstråk av t.ex. taktila
material anläggas istället, se kap 4.8 Ledstråk. Extra orienteringspunkter t.ex. räcken är ett bra komplement i komplexa
miljöer.
Signalreglerade övergångsställen

Signalreglerade övergångsställen ska utformas med en tudelning för att passa både rörelsehindrade och synskadade. Ena
delen ska utformas med en nedsänkt ramp och den andra delen
med kantsten. Övergångsstället ska utformas likadant på båda
sidor av gatan.

Vid signalreglerade övergångsställen behövs inte den taktila pollaren eftersom
knatterboxen hjälper till med orienteringen och dessutom är försedd med
taktil karta.

Taktil pollare används inte vid signalreglerade övergångsställen.
Taktil karta finns på knatterboxen. I övrigt är utformningen
densamma som för övergångsställen utan signal.
Upphöjda övergångsställen

Upphöjda övergångsställen ska utformas med en tudelning
där ena delen utformas för rörelsehindrade och den andra för
synskadade. Övergångsstället ska utformas likadant på båda
sidor av gatan. Eftersom övergångsstället ligger i samma nivå
som omgivande trottoarer ska den del som är anpassad för
synskadade ha en upphöjd kantsten. I övrigt är utformningen
densamma som för övergångsställen utan signal.
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Upphöjda övergångsställen förses med sex centimeter upphöjd kant vid
ledstråket för att underlätta för synskadade att ta ut riktningen med käppen. I
övrigt ligger alla ytor i samma nivå.

Genomgående gångbanor

Genomgående gångbanor fungerar utmärkt för rörelsehindrade
men utgör ett farligt inslag för synskadade som, utan särskilda
åtgärder, inte kan uppfatta när de passerar en gata. Gångpassagen ska därför varningsmarkeras med taktila plattor tvärs över
gångbanan.

Genomgående gångpassager måste varningsmarkeras för att uppmärksamma
synskadade på att de passerar en gata.

Upphöjd gångpassage

Denna typ av gångpassage är felaktigt utformad och ska inte
anläggas i framtiden. Befintliga ska efter hand byggas om. Problemet är att trottoaren bryts med en genomgående kantsten
och att bilister då inte har väjningsplikt mot gående. Alternativ
är istället genomgående gångbana och upphöjt övergångsställe.
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Felaktig utformning. Upphöjda gångpassager, där trottoaren bryts med en
kantsten och avvikande markmaterial, ska inte anläggas. Med sådan utform
ning har gående inte företräde framför bilisterna.

Oordnade gångpassager

På platser där det finns behov av att korsa gatan, men där det
saknas övergångsställe, ska kantstenen sänkas så att rörelsehindrade personer lätt kan ta sig över gatan. Kantstenen ska sänkas
på båda sidor av gatan.
För synskadade görs ingen åtgärd, då det tydligt ska framgå
att det inte är ett markerat övergångsställe. Markmaterialet i
den försänkta rampen ska vara detsamma som på gångbanan i
övrigt. Smågatsten får inte användas.

På platser där det finns behov av att korsa gatan, men där det saknas över
gångsställe, ska kantstenen sänkas så att personer med rörelsehinder lätt kan
ta sig över.
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Refug

Övergångsställe ska byggas i samma plan som gatan vid refug,
d.v.s. utan höjdskillnader. Taktila plattor och pollare ska användas på motsvarande sätt som vid trottoaren.

Refuger bör vara tillräckligt breda för att skapa trygghet.

Cykelöverfart

Den del av övergångsstället som är avsedd för synskadade ska
läggas längst bort från cykelöverfart, så att den nedsänkta rampen för rörelsehindrade sammanfaller med cykelöverfarten. För
att undvika konflikter är det viktigt att tydligt visa vad som är
gångyta och vad som är cykelbana.

Cykelbana vid övergångsställe ska läggas närmast den nedsänkta rampen för
rörelsehindrade.

Borttagning av övergångsställen

När ett övergångsställe tas bort, och passagen ska behållas,
ska den sänkta kantstenen sparas för att möjliggöra passage
för rörelsehindrade personer. Rampen ska uppfylla kraven på
oordnad gångpassage. Smågatsten i ramp och taktila plattor ska
tas bort.
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Typritningar utformning

A3- TYP 001

Nedsänkning av kantstöd i korsning

A3- TYP 002

Princip för ledstråk vid övergångsställe

A3- TYP 003

Princip för utförande av övergångsställe med
refug ≤ 2 m

A3- TYP 004

Princip för utförande av övergångsställe och
cykelöverfart (refug ≤ 2m)

A3- TYP 005

Princip för utförande av övergångsställe vid
cykelväg

A3- TYP 006

Princip för utförande av bred mittrefug (> 2m)
vid övergångsställe

A3- TYP 008

Genomgående gångbana

Typritningarna finns i Gatukontorets Teknisk handbok.
4.6	Gångytor
Föreskrift

”Platser och områden skall utformas så att de blir användbara
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.” (6 §
ALM1)
”Gångytor skall utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med
rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
Gångytor skall vara jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor skall
särskilda ledstråk finnas ” ( 7 § ALM1)
”Fasta objekt och byggnadsdelar som kan utgöra fara eller hinder
skall placeras och utformas så att risken för ofrivilliga sammanstötningar begränsas. Där så inte kan ske skall hindren varningsmarkeras.
Utstickande byggnadsdelar, exempelvis trappor, skyltar och balkonger, placerade lägre än 2,20 meter över mark skall tydligt
varningsmarkeras eller åtgärdas på annat sätt för att inte utgöra
fara för blinda och synsvaga och för personer med andra orienteringssvårigheter.
Varningsmarkeringar skall vara så placerade att de lätt kan uppmärksammas även av synsvaga och personer med andra orienteringssvårigheter.” (12 § ALM1)
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Enligt allmänna råden avses

• nivåskillnader, material, lutningar, mått på gångytor (7 §
ALM1)
• relation cykelbana/gångyta (7 § ALM1)
• möbleringszoner (6, 7 §§ ALM1)
• mått för fri höjd (12 § ALM1)
• varningsmarkering (taktil och visuell) och placering av hinder (tillfälliga och permanenta) (12 § ALM1)
• en säker miljö utan hinder (6 § ALM1).
Krav och riktlinjer för Malmö

Gångytor skall utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med
rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
Markbeläggning

Markbeläggningen på gångytor ska vara fast, jämn och halkfri.
Med jämn beläggning avses exempelvis betongplattor, asfalt
och stenhällar. Material med god friktion ska väljas enligt Teknisk handbok. I parkmiljö och naturområden ska hårt packat
stenmjöl användas. Lösa grusytor är inte lämpliga.
I ojämna beläggningar, t.ex. av gatsten, ska gångstråk av släta
material fällas in. För utformning och mått, se Teknisk handbok.

I smågatstensytor ska det finnas infällda stråk av släta material, exempelvis av
granithällar.
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Lutningar

En gångyta ska vara så horisontell som möjligt. Ytor med längslutningar och tvärlutningar större än 2,0 % gör det svårt eller
onödigt ansträngande för personer med nedsatt rörelseförmåga
att använda dessa. För krav på lutningar se Teknisk handbok.
Fri bredd och fri höjd

God framkomlighet vad avser fri bredd och fri höjd ska tillgodoses för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Dimensionerande för gångytors bredd är en större utomhusrullstol vars vändmått är en cirkel med diametern 2 m. Om
gångbanan görs smalare ska det finnas vändzoner med jämna
mellanrum.
Vid ombyggnad i befintlig miljö kan det vara svårt att få plats
med tillräckligt breda gångbanor. Gångytans fria bredd ska
dock vara minst 1,50 m innanför kantsten för att två rullstolar eller rollatorer ska kunna mötas eller för att en person ska
kunna promenera vid sidan av en rullstol. Vid ombyggnad
accepteras en mindre fri bredd vid enstaka punkter, dock ej
mindre än 1 m innanför kantsten.
För mått på fri bredd och fri höjd, se Teknisk handbok.
Möbleringszon

Sammanhängande stråk på gågator och gårdsgator ska utformas
med lättbegripliga gångzoner och möbleringszoner. I möbleringszonen ska utrustning som kan vara till hinder placeras,
t.ex. bänkar, papperskorgar, belysningsstolpar, blomsterurnor,
cykelställ, skyltar.

På gågator och gårdsgator ska utrustning som bänkar, papperskorgar och
blomsterurnor placeras i en särskild möbleringszon.
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Hinder

Gångytor ska vara fria från hinder, både permanenta och tillfälliga, som kan ställa till problem för säkerhet och framkomlighet. Exempel på sådant som kan vara till hinder är bänkar,
belysningsstolpar, pollare, uteserveringar, cykelställ, skyltar,
blomsterurnor, utstickande byggnadsdelar som trappor, skyltar
och balkonger samt nivåskillnader som kan innebära fallrisk.
Tänk dock på att objekt, som inte hindrar framkomligheten
eller utgör fara, även kan fungera som orienteringspunkter för
personer med synskada. Exempel kan vara ett strategiskt placerat elskåp eller postlåda.

Uteserveringar ska placeras i en egen zon för att inte inkräkta på gångstråket
av granithällar.

I första hand ska både fasta och lösa hinder placeras i en tydlig
möbleringszon. Uteserveringar ska inte inkräkta på gångytan,
t.ex. på gångstråk av granithällar, utan placeras i en egen zon.
Där det inte går att undvika fasta hinder i gångytan ska dessa
varningsmarkeras. De ska kunna upptäckas med en teknikkäpp
(vit käpp) i marknivå. Hinder ska även kontrastera i ljushet
mot omgivande ytor. Hinder kan även markeras med avvikande, tydligt kännbar markbeläggning, t.ex. kullersten.
Cykelfållor, bommar och liknande hinder ska utformas så att
det går att passera och får inte innebära en skaderisk.
Behovet av cykelställ ska tillgodoses för att undvika att cyklar
parkeras fritt. Cykelställ ska placeras utanför gångytan eller på
annat sätt tydligt avskiljas för att inte utgöra hinder eller fara.
Detta kan göras med exempelvis staket, räcke eller mur. Om
cykelställ måste placeras på gångbanan är det bättre att placera
stället vid kantstenen än vid fasaden, eftersom många synska-
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dade orienterar efter denna. Fri bredd ska uppnås även då det
står cyklar i ställen. Cykelställ ska placeras på ett sådant sätt att
parkerade cyklar inte inkräktar på infällda släta gångstråk.
Nivåskillnader som innebär fallrisk ska markeras med kontrasterande ljushet.
Ledstråk

På öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas. Exempel på öppna
ytor är torg och parkeringsplatser. Se kap. 4.8 Ledstråk.
Cykelbana och körbana

Gångytan ska vara väl åtskild från cykelbana och körbana. Se
kap. 4.4 Cykelbanor.
Belysning

Det ska finnas god belysning på gångytorna. Se kap. 4.2 Belysning.
Sittplatser

Det ska finnas sittplatser i anslutning till gångytor. Se kap. 4.11
Sittplatser.
Avvikelser från Boverkets föreskrifter och allmänna råd

Vid ombyggnad i befintlig miljö accepteras en fri höjd på
2,10 m på utstickande byggnadsdelar, då denna regel gällt
tidigare.
4.7

Informationsskyltar

Informationsskyltar ska kunna användas av alla. Tydlig skyltning har stor betydelse för bland annat personer med nedsatt
syn och hörsel och personer med utvecklingsstörning, lässvårigheter eller andra orienteringssvårigheter. Kortväxta och personer som använder rullstol behöver rätt placerade informationsskyltar.
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Informationsskyltar ska vara användbara för alla. Skylten på bilden har alltför
liten text för att kunna läsas av en person med nedsatt syn. Placeringen är bra
då skylten är placerad vid sidan av gångstråket och med en höjd som medger
att den kan läsas från rullstol.
Foto: Camilla Anderson

Föreskrift

”Det skall finnas nödvändiga informationsskyltar uppsatta så att
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga lättare kan
använda platsen eller området. Sådana informationsskyltar skall
kunna uppfattas och förstås av personer med nedsatt orienteringsförmåga”. (13 § ALM1
Enligt allmänna råden avses

• informationsskyltars utformning och placering (13 §
ALM1)
Krav och riktlinjer för Malmö

Kraven avser permanenta informationsskyltar på allmän plats,
t.ex. parker, stränder och torg. Vägmärken eller vägmarkeringar
som regleras i vägmärkesförordningen ingår inte. Inte heller
omfattas kollektivtrafik eller skyltning på byggnader av riktlinjerna, då ansvaret för detta vilar på Skånetrafiken respektive
fastighetsägaren.
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Skyltar ska finnas där man förväntar sig att de ska finnas och
vara placerade så att man kan komma tätt intill. Skyltar ska
vara placerade på lämplig höjd så att de kan användas av såväl
personer i rullstol som stående personer med nedsatt syn.
Skyltar får inte placeras så att de utgör hinder. De ska kunna
upptäckas med teknikkäpp, vilket kan åstadkommas genom en
tvärslå placerad i marknivå.

Exempel på skylt med taktil information från en lekplats i Stockholm.

Foto: Berit Mårtenson

Skyltar ska vara lättbegripliga, och lättlästa samt ha ljushetskontrast. Ytan ska inte reflektera eller blända. Textstorleken ska
vara utformad efter läsavståndet. Symboler ska vara tydliga,
lättförståeliga och välkända. Skyltar bör kompletteras med bokstäver i relief och/eller punktskrift samt i vissa fall med talad
information.
Läs mer om skyltning i programmet Informationsskyltar i
Malmö. Programmet finns i Teknisk Handbok.
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4.8

Ledstråk

Ledstråk hjälper synsvaga och blinda personer att orientera sig.
Föreskrift

”På öppna ytor skall särskilda ledstråk finnas.” (7 § ALM1)
”Viktiga/.../gångytor/.../ska vara lätta att upptäcka.” (11§ ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• öppna ytor som torg och parkeringsplatser (7 § ALM1)
• kontrastmarkering (avvikande struktur och ljushet) (11 §
ALM1).
Definitioner

Ett ledstråk är en kontinuerlig följd av naturliga och konstgjorda ledytor, varningsytor och valytor mellan start- och målpunkter uan andra avbrott än cykelbanor och körbanor.
En ledyta kan vara naturlig, t.ex. en vägg, en kant, ett räcke,
en mur eller en plantering invid asfalt eller plattor. Ledytan kan
också vara artificiell och bestå t.ex. av betongplattor med sinusstruktur.
En valyta är en slät yta som markerar att ett val måste göras.
En varningsyta varnar för fara och kan t.ex. vara en kupolyta
som avviker tillräckligt i taktil struktur från ledytan8. Viktigast
är dock att ytan avviker taktilt mot omgivande beläggning.
Krav och riktlinjer för Malmö

På öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas. Det är svårt att ge
exakta anvisningar för hur ett ledstråk ska utformas. Naturliga
ledytor fungerar bäst och är lättast att följa. Taktila material bör
användas som ett komplement.
Detaljutformning, mått och lämpliga material framgår av Teknisk handbok och typritning.
Naturliga ledstråk

I första hand ska platser utformas på ett sådant sätt att det är
möjligt att orientera med hjälp av naturliga ledytor. Exempel
på naturliga ledytor är husfasader, kantstenar och tydliga materialskillnader, som mellan gräs och asfalt. Skillnader mellan
olika hårda material, till exempel betongplattor och asfalt eller
betongplattor och smågatsten, kan inte identifieras med teknikkäpp (vit käpp).
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––––––––––––––––––––––––
8 Skånetrafiken. Hållplatshandboken 2006.

Exempel på naturligt ledstråk. Det är lätt att orientera med vit käpp längs
gräskanten där materialskillnaden är stor mot grusytan intill.

Artificiella ledstråk

Där naturliga ledytor saknas eller inte kan åstadkommas ska artificiella ledytor anläggas istället. Det gäller till exempel öppna
ytor som torg och parkeringsplatser. Det är viktigt att tänka
på att det i allmänhet krävs betydligt större ansträngning att
följa artificiella ledytor än naturliga för personer som använder
teknikkäpp.
Ledstråk måste vara konsekventa och sammanhängande. Det
får inte finnas några felande länkar. Ledstråket kan gärna delas
upp i kortare etapper med tydliga orienteringspunkter längs
vägen.
Artificiella ledytor utförs vanligen genom att material med
avvikande ytstruktur och ljushet fälls in i markbeläggningen. I
Malmö ska i första hand lämpliga taktila betongplattor användas i kombination med släta plattor. I större ytor av ojämna
material som smågatsten fungerar istället släta material som
ledstråk. Taktila material får inte utgöra en snubbelrisk.
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Artificiella ledstråk skapas genom att fälla in material med avvikande struktur.
I Malmö används vanligtvis sinusplattan som ledyta och kupolplattan som
varningsyta.

För utformning av ledstråk vid gångpassager och busshållplatser, se kapitel 4.5 Gångpassager respektive 4.3 Busshållplatser.
Övriga orienteringspunkter

I komplexa miljöer kan andra orienteringspunkter fungera som
komplement till ledstråken. Orienteringspunkter kan exempelvis vara ett staket som markerar övergångsställets läge men även
ett elskåp eller en postlåda vid en viss plats, eller en strategiskt
placerad fontän. Det är dock viktigt att dessa inte utgör hinder.

Ett räcke kan fungera som en extra orienteringspunkt i en komplex miljö.
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4.9

Lekplatser

Lek är viktigt för barns utveckling och lekplatser ska kunna
användas på ett varierat sätt av alla, oavsett funktionshinder.
Lagstiftningen ställer inte krav på att varje enskilt lekredskap
på en lekplats ska anpassas så att funktionshindrade barn kan
använda dem. Däremot ska funktionshindrade barn kunna
använda vissa delar av dem.

Med gummibeläggning under gungan kan även ett rullstolsburet barn ta del
Foto: Anders Ekström
av lekplatsens utbud.

Föreskrift

”Lekplatser skall kunna användas av både barn och vuxna med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga” (6§ ALM1)
Allmänna råd saknas.
Krav och riktlinjer för Malmö

Så långt som möjligt ska lekplatser utformas på ett sådant sätt
att de kan användas på ett naturligt sätt av alla, oavsett funktionshinder
Minimikrav är att det på alla lekplatser ska finnas någon del av
lekplatsen som är möjlig att använda även av barn och vuxna
med rörelsehinder. Några lekredskap ska vara utformade särskilt för rörelsehindrade barn, exempelvis klätterställning, upphöjd sandlåda och gunga. Utöver minimikravet ska en lekplats
i varje stadsdel ha ett rikare innehåll anpassat för funktionshindrade barn.
Markmaterial ska vara fasta och jämna så att det är lätt för
rörelsehindrade att förflytta sig inom lekplatsen och fram till
lekredskapen. Platsgjuten gummibeläggning och fallskyddsplat47

tor är exempel på godkända fallunderlag som också är fasta.
Rörelsehindrade barn ska kunna vara nära sina kompisar även
om de inte själva kan använda lekredskapen. Föräldrar med
rörelsehinder ska kunna komma nära lekredskapen t.ex. för att
gunga sitt barn.
Lekredskapen ska tåla tyngden av ett barn och en vuxen. Tänk
på att det även finns vuxna personer med kognitiva hinder,
t.ex. utvecklingsstörning, som ska kunna använda lekredskapen.
Lekplatsen ska ha en tydlig organisation för att hjälpa synsvaga
att orientera sig på platsen.
Det ska finnas både sol, skugga och vindskydd på lekplatsen.
Sittplatser ska utformas så att även personer med rullstol kan
sitta med, se kap 4.11 Sittplatser.
Anslutningsvägar

Gångvägarna till lekplatsen ska vara tillgängliga. Se kap. 4.6
Gångytor.
Läs mer om utformning av lekplatser i Lekplatsprogram för
Malmö. Programmet finns i Teknisk Handbok.
4.10

Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt
tillstånd samt angöring

Många personer med rörelsehinder har svårt att förflytta sig annat än mycket korta sträckor. Fordon för rörelsehindrade med
särskilt tillstånd, färdtjänst och taxi måste därför kunna angöra
och parkera nära entrén till viktiga målpunkter. Parkeringsplats
kan även anordnas vid bostad eller arbetsplats efter särskild
ansökan.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ha en sänkt kantsten för att
man snabbt ska kunna ta sig upp på trottoaren utan att behöva ge sig
ut i trafiken.
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Föreskrift

”Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd skall
utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Markbeläggningen på sådana
parkeringsplatser skall vara fast, jämn och halkfri
Där parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd
finns skall minst en plats utformas så att den medger att rullstolen,
med ramp eller lift tas in från sidan av ett fordon.” (16 § ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• viktiga målpunkter som tex parker och fritidsområden    
(16 § ALM1).
• parkeringsplatsens mått och lutningar (16 § ALM1).
Krav och riktlinjer för Malmö

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas i anslutning till
viktiga allmänna platser som torg, stads- och stadsdelsparker,
natur- och rekreationsområden och badplatser. Vid affärscentrum, idrottsanläggningar, friluftsbad (bassängbad utomhus)
och liknande som inte är allmän plats ska parkering i första
hand anordnas på kvartersmark. Parkeringsplats för rörelsehindrade vid bostad eller arbetsplats söks hos Gatukontoret.
Anslutningsvägen till entrén eller målpunkten ska vara tillgänglig, se kap. 4.6 Gångytor.
Där parkeringsplats för rörelsehindrade finns ska minst en plats
utformas så att den medger att rullstolen, med ramp eller lift
tas in från sidan av fordonet.
Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska utformas enligt typritning.
Typritning utformning

A3- TYP 007

Tillgänglighet för funktionshindrade. Nedsänkning av kantstöd vid handikapparkering.

Typritningen finns i Gatukontorets Teknisk handbok.
4.11

Sittplatser

Möjligheten att kunna stanna och vila är för många helt avgörande för att kunna gå ut på promenad eller uträtta ärenden.
Rätt utformade bänkar placerade med jämna mellanrum underlättar för den som har svårt att gå eller fort blir trött.
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Föreskrift

”Sittplatser som kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga skall finnas i anslutning till gångytor och viktiga målpunkter.” (15 § ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• platser som torg, hållplatser och trappor samt gångvägar
och parker
• utformning av sittplatser (sitthöjd, ryggstöd, armstöd).

Möjligheten att kunna stanna och vila är för många helt avgörande för att kun
na gå ut på promenad eller uträtta ärenden.
Foto: Anders Ekström

Krav och riktlinjer för Malmö

När nya sittplatser placeras ut eller när gamla bänkar byts ska
bänkar användbara för personer med rörelsehinder användas i
huvudsak. På platser där andra typer av sittplatser används ska
det finnas godkända bänkar som komplement.
Placering

Sittplatser som är användbara av personer med rörelsehinder
ska placeras i de stråk där många rör sig till fots, både i och utanför centrum, på torg, i parker och rekreationsområden samt
på busshållplatser och lekplatser.
Bänkar ska finnas med jämna avstånd. Generellt gäller följande
avstånd mellan bänkar.
•	gågator, innerstadsområden och lokala centrum där det rör .
•	inom bostädernas närområden, i viktiga gatustråk samt .
•	huvudstråk i friluftsområden.
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sig mycket folk .......................................................... 25 m

gågator, innersta

inom bostädernas nä
huvudstråk i stadsparker och stadsdelsparker.....50 - 100 m
.huvudstråk
...................................
i friluftsområden
250 m

Vid busshållplatser, som saknar väderskydd med bänk, ska en
bänk med ryggstöd och armstöd placeras.
Det ska finnas en fri yta intill bänken med plats för rullstol eller rollator. Sittplatsen bör också vara indragen från gångbanan
för att inte utgöra ett hinder för synskadade personer alternativt placeras i en möbleringszon.
För val av soffor gäller Malmös utemöbler, Malmö stadsmiljöprogram. Programmet finns i Teknisk Handbok.
4.12

Toaletter
Föreskrift

”Där toalett för allmänheten finns skall minst en toalett kunna
användas av personer med rullstol för begränsad utomhusanvändning.” (6 § ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• toalettens och dörrens mått

Där det finns offentliga toaletter ska det finnas minst en handikapptoalett.

Krav och riktlinjer för Malmö

Vid all nybyggnad av offentliga toaletter och alla ombyggnader
av befintliga toaletter ska minst en toalett utformas och placeras så att den är tillgänglig och användbar för personer med
rullstol för begränsad utomhusanvändning.

51

Handikapptoalett ska utformas enligt Gatukontorets Teknisk
handbok.
I anslutning till toaletten ska det finnas en plan yta utan
nivåskillnad till toalettens entré. Ytan ska också fungera som
vändzon.
Området kring toaletten ska vara väl belyst. Se kap. 4.2 Belysning.
Gångvägarna till toaletten ska vara tillgängliga. Se kap. 4.6
Gångytor.
Läs mer om Malmös offentliga toaletter i Åtgärdsprogram för
offentliga toaletter 2005-2010.

Handikapptoalett ska utformas så att den är användbar för personer med rull
stol för begränsad utomhusanvändning. Det ska till exempel finnas tillräckligt
med utrymme på ömse sidor om toalettstolen.

4.13

Trappor och ramper
Föreskrift

”Om det inte är möjligt att undvika att anordna en trappa skall
denna kompletteras med en ramp eller en alternativ väg som personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda. Trappor och ramper
skall utformas så att även personer med nedsatt rörelseförmåga- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert.
Trappor och ramper skall på båda sidorna ha ledstänger som är
möjliga att greppa om.” (9 § ALM1)
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”Trappor skall förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och
personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta skillnaden.” (11 § ALM1)
Enligt allmänna råden avses

• utformning av ramper med avseende på lutning, bredd och
avåkningsskydd (9 § ALM1)
• utformning av trappor med avseende på lutning, längd och
förhållandet mellan trappstegens höjd och djup (9 § ALM1)
• utformning av och höjd på ledstänger (9 § ALM1)
• kontrastmarkeringar (avvikande ljushet) (11 § ALM1).

Trappor ska kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trapplopp
samt förses med rätt utformade handledare på båda sidor. Foto: Berit Mårtenson

Krav och riktlinjer för Malmö

Om det inte går att undvika att anordna en trappa ska denna
kompletteras med en ramp eller en alternativ väg som personer
med nedsatt rörelseförmåga kan använda.
Trappor och ramper ska kontrastmarkeras. Lämpligt utformade
ledstänger ska finnas på båda sidorna eftersom de ska fungera
oavsett om man har nedsatt styrka eller rörlighet på vänster
eller höger sida.
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Nivåskillnad mellan entré och gata ska i första hand överbryggas inne i byggnaden. Vid en större ombyggnad av en gata ska
höjdsättningen, om det är möjligt, anpassas till golvnivå i intilliggande lokaler. Om det finns plats och är lämpligt ur stadsmiljösynpunkt kan ramp anordnas på allmän plats.
Trappor, ramper och ledstänger ska utformas enligt Teknisk
handbok.
4.14	Växtlighet

Växter och gröna miljöer är oerhört viktiga i staden på många
sätt. Människors hälsa och välbefinnande påverkas positivt av
grönska, parker och natur. Gröna miljöer behövs för lek och
rekreation och är en förutsättning för biologisk mångfald i staden. Dessutom tillför träd och annan vegetation fuktighet och
syre samt fångar upp stoff och damm. Grönska är även positiv
för trafiksäkerheten.
Samtidigt lider många människor av allergi eller allergiska
besvär av växter, till exempel pollenallergi, överkänslighet mot
starka dofter och hudbesvär vid närkontakt. Andra aspekter på
växtlighet handlar om framkomlighet, fri höjd och bredd samt
belysning.

Vindpollinerade växter, såsom gräs, björk, al och hassel, hör till de mest al
lergiframkallande och bör därför undvikas i närheten av lekplatser, dagis och
skolor.

Föreskrift

Regleras inte i lagstiftningen.
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Krav och riktlinjer för Malmö
Allergi

Allergiaspekten ska beaktas vid val av växter. Mest allergiframkallande är vindpollinerade växter. Till dessa hör al, björk, sälg
och hassel men även gräs och gråbo. Störst problem ger gräs,
björk och gråbo. Det är också vanligt med allergiska reaktioner
av starkt doftande växter som syren, ginst, schersmin, spirea
och hägg samt korgblommiga växter som prästkrage.
Allergiframkallande växter ska inte placeras direkt vid luftintag.
Man ska också undvika att placera sådana växter intill lekplatser, dagis eller skolgårdar, liksom direkt vid sittplatser och
busshållplatser. Ängar och friväxande gräsytor ska undvikas i
direkt närhet av lekplatser, dagis och skolor.
Växter som kan framkalla hudbesvär vid kontakt ska inte planteras vid lekplatser eller intill dagis och skolor.
Fri bredd och fri höjd

Träd ska placeras tydligt åtskilda från trottoarer och gångvägar
för att inte utgöra hinder. Buskar placeras på ett sådant avstånd
att de som fullvuxna inte växer ut över gångytorna.
För placering av träd och buskar se Teknisk handbok.
För mått på fri bredd och fri höjd, se kap. 4.6 Gångytor och
Teknisk handbok.
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