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Ett tillgängligt Askersund

Inledning
BAKGRUND

AVGRÄNSNING

Riksdagen antog regeringens proposition
”Från patient till medborgare - en nationell
handlingsplan för handikappolitiken” år 2000.
Handlingsplanen säger bland annat att samhället
ska utformas så att människor i alla åldrar med
eller utan funktionsnedsättningar ska bli fullt
delaktiga i samhällslivet.

Arbetet har avgränsats till ett urval av gångstråk
i Askersund som leder genom centrum samt
till olika serviceinrättningar och vårdcentralen.
Stråken har Askersunds kommun i samråd med
handikapprådet ansett vara de viktigaste och mest
frekventa för invånarnas besök i Askersund.
METOD OCH TIDSPLAN

Det påpekas att det handikappolitiska arbetet ska
inriktas mot att identifiera och undanröja hinder
för sådan delaktighet. Sveriges kommuner och
landsting tog 2003 fram idéskriften ”Tillgänglig
stad” som stöd för kommunerna i arbetet med
tillgänglighetsplaner för trafiknät.

Under våren 2008 identifierades de stråk i Askersund som ansågs vara viktigast att i ett första
steg göra tillgängliga för funktionshindrade
och äldre. I maj genomfördes fältinventeringen
av stråken och i juli påbörjades arbetet med
problemanalys och åtgärder. I augusti 2008
slutfördes arbetet och rapporten levererades.
Arbetet med tillgänglighetsplanen följer i stora
drag den metodik som beskrivs i idéskriften
”Tillgänglig stad”.

Mot bakgrund av detta har Askersund kommun
genomfört en inventering av gatumiljön
längs utvalda gångstråk i kommunen. Utifrån
inventeringen har problembeskrivning och
åtgärdsförslag tagits fram.
SYFTE
Syftet med inventeringen och åtgärdsförslagen
är att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och äldre i Askersund.
MÅL
Målet är att ta fram en tillgänglighetsplan med
förslag på åtgärder i enlighet med den nationella
handlingsplanen. Åtgärdsförslagen kan dessutom
tillämpas direkt när olika åtgärder ska utföras i
gatumiljön i Askersund.

--
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Förutsättningar

Gångstråk

Följande målpunkter
Askersund:

EN TILLGÄNGLIG STAD
I idéskriften ”Tillgänglig stad” beskrivs en
arbetsprocess av tillgänglighetsplaneringen i fem
skeden.
1.
Resbehov och primära stråk
2.
Inventering av stråkens användbarhet
3. 		 Åtgärdsanalys och åtgärdsprogram
4.
Kontroll av måluppfyllelse samt konsekvensbedömning
5.
Sammanställning av tillgänglighetsplanen

•
•
•
•		
•		
•		
•		
•		
•
•
•
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Mellan och inom varje skede beskrivs vilka
beslut som bör fattas inom kommunen och när
information och samråd med allmänheten bör
ske.
För inventering av stråkens användbarhet
föreslås en indelning av funktionshindrade i åtta
kategorier, så kallade dimensionerande förmågor
(DF), med olika begränsningar i tillgänglighet:
Nedsatt rörelseförmåga
DF 1. Personer som använder manuell rullstol
DF 2. Personer som använder elrullstol
DF 3. Personer som använder rollator, käpp
eller kryckkäpp
Nedsatt perceptionsförmåga
DF 4. Personer med nedsatt syn
DF 5. Personer som är gravt synsvaga eller blinda
DF 6. Personer med nedsatt hörsel

har

prioriterats

i

Torget
Hamnen
Landskyrkan
Sofia-Magdalena kyrkan
Norrbergaskolan
Sjöängsskolan
KomVux
AME
Rådhuset
Apoteket
Resecentret
Bankerna
Vårdcentralen		
Systembolaget
Norra Bergens äldreboende
Borgmästar-/Västergården
Servicehuset Linden
Hembygdsgården
Hagabadet
Auktionskammaren

Förutom de målpunkter som nämnts ovan har
centrum med affärer och restauranger prioriterats.
I centrala Askersund finns flerbostadshus som
kan sägas vara startpunkter. Husen ligger
intill de valda stråken och har inte markerats i
stråkindelningskartan.

Nedsatt kognitiv förmåga
DF 7. Personer med kognitiv funktionsnedsättning (t.ex. människor med medfödda
eller förvärvade nedsättningar av 		
centrala funktioner)
Allergier
DF 8. Personer med allergi och överkänslighet

Målpunkterna och startpunkterna binds samman
längs bl.a. Storgatan, Drottning Kristinas väg,
Sundsbrogatan, Törebergsvägen m. fl. Den totala
stråklängden uppgår till ca 4,6 km.

Vid planering och utformning av ett stråk med
hänsyn till de åtta dimensionerande förmågorna,
bör stråket kunna användas av alla trafikanter.
I idéskriften betonas en stråkstrategi där satsade
resurser gör störst nytta på de stråk som har flest
trafikanter och lägst åtgärdskostnad. Det pekas
även på möjligheten till ”passa-på” åtgärder som
ökar tillgängligheten i samband med andra
ingrepp i gatumiljön, till exempel ledningsoch beläggningsarbeten.
--
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Problemanalys och tänkbara åtgärder
Totalt inventerades i fält 74 länkar, 56 gångoch cykelkorsningar (gc-korsningar), 12 hållplatser, 15 vilplatser, 124 hinder, 1 trappa,
2 lutningar samt 6 handikapparkeringar. Inventeringen inriktades på rörelsehindrade och
personer med nedsatt syn och blinda eftersom
de utgör en stor grupp av funktionshindrade
i samhället. Analysen av fältinventeringen
kommer att utgå från och beskriva problemen för
respektive grupp av funktionshindrade.

Tänkbara åtgärder: Sänkt kantstöd på del av
gc-korsningarna underlättar för rörelsehindrade att passera.

RÖRELSEHINDRADE
Ett problem som förekommer på ca 90 procent
av gångbanorna är stora lutningar, framförallt
tvärlutningar. Generellt är tvärlutningar över 1
procent ett problem för dem som går med krycka,
käpp, rollator eller sitter i manuell rullstol.
Motsvarande siffra för längslutningar är mer än
2 procent på sträckor längre än 6 meter.

Bred gångpassage som saknar riktningsgivning,
ledning, signalyta och hastighetssäkring.

Tänkbara åtgärder: Ytjustering på gångbanor
med stora tvärfall och vilplatser eller räcke
på gångbanor med stor längslutning.
Cirka 54 procent av alla gång- och cykelkorsningar saknar ramper på en eller på båda
sidor. Detta kan skapa problem för rörelsehindrade att ta sig över gatan.

Bild
6
Pollare
som
kan kännas horison
Pollare
med
taktil med
karta.kartbild
(Foto Mai
Almén)

Generellt sett visade studien att de tre stråken upple
testpersonerna. Stråk 1 och 2 fick omdömet 6 på en
stråk 3 låg på omdömet 8 vad gäller användbarhet. V
som, på explicit fråga, svarade att de skulle våga gå
med de svårigheter som fanns, medan testpersonerna
gäller stråk 3, där man svarade att man skulle våga g
något mera träning.

Pollare, kontrastmarkerad med
grön färg och gult reflexband
för ledning fram till korsning

Vinkelrät kanstöd
med höjd 6-8 cm
>1,5 m
Kontrasterande kupolplattor
som signalyta, djup 100 cm

Ramp med max 5 % lutning
och 90 - 100 cm bredd

Omarkerad gc-korsning, gångpassage

--
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Förutom nivåskillnaderna är ca 30 procent
av gc-korsningarna för långa, det vill säga
att vägbredden är över 8 meter och mittrefug
saknas. Detta är ett problem för rörelsehindrade
eftersom de behöver längre tid på sig för att
passera. Dessutom kan hög hastighet på fordon
ytterligare försvåra för de gående att säkert
korsa gatan.
Tänkbara åtgärder: För att höja trafiksäkerheten och korta ner passagetiden på gc-korsningar med ovanstående problembild föreslås
avsmalning eller refug i mån av plats.

Vilplats som saknar arm- och ryggstöd samt
hårdgjord yta intill bänken.

Längs med de inventerade stråken finns 15
vilplatser, ca 50 % av dessa saknar armstöd och
20 % saknar ryggstöd.

Vilplatser bör finnas med ett mellanrum på 25
meter i välbesökta områden, t.ex. i centrum och
inom 100 meters avstånd i de mindre besökta
områdena.

Tänkbara åtgärder: Vilplatserna föreslås om
möjligt kompletteras med armstöd alternativt
bytas ut.

Vilplats med horisontellt utformad sittyta,
höjd 45 - 55 cm, vertikalt utformat ryggstöd
samt armstöd

>1

,5 m

Friyta intill vilplats
med bredd > 0,8 m
och djup > 1,3 m

Hårdgjord yta mellan
vilplats och gångyta

Vilplats

--
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De inventerade parkeringarna är i regel för
smala och några av dem har för stora lutningar.
Många av dem saknar dessutom tydlig målning.
Parkeringsplatser för personer med rörelsehinder
bör vara utformade med en bredd på minst 5 meter
om parkeringen är vinkelrät mot trottoaren. För
längsgående parkeringar är motsvarande siffra
3,6 meter. Desutom ska längsgående parkeringar
ha en längd på minst 7 meter. Trottoarkanten bör
dessutom sänkas på en sträcka av 1 meter för att
på så sätt skapa en ramp.
Handikapparkering som saknar ramp och
tydlig målning, är för smal samt har för stor
tvärlutning.

Tänkbara åtgärder: Parkeringsplatserna
föreslås förses med ramp, de längsgående
platserna förlängs till minst 7 m och breddas
till 3,6 m.

Ramp med max 5 % lutning
och 90 - 100 cm bredd
Handikapparkeringsskylt
kontrastmarkerad med gult
reflexband

>1

,5

m
Max 2 % lutning på
handikapparkeringsplatser

>5

Handikapparkering, vinkelrät

--

m
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NEDSATT SYN OCH BLINDA

Tänkbara åtgärder: Vid gc-korsningar
föreslås pollare alternativt ledstråk av
sinusplattor (plattor med vågigt kännbart
mönster) för ledning fram till korsningen.
För signalgivning föreslås vita kupolplattor.
För riktningsgivning föreslås en vinkelrät,
kännbar kant i form av en kantsten eller en
pollare med piktogram (taktil karta).

För synskadade är det ett problem att identifiera
och orientera sig vid gc-korsningar. I Askersund
saknar de flesta gc-korsningarna ledning, signalyta och riktningsgivning vilket är ett krav
för att synskadade ska kunna ta sig över. Gckorsningarna saknar också hastighetssäkring.
Med ledning menas att synskadade ska kunna
hitta fram till gc-korsningarna när de går på
gångbanan.

På samma sätt som för rörelsehindrade är breda
vägbanor över 8 meter utan mittrefug ett problem
för synskadade eftersom det medför längre
passagetid och risk att tappa orienteringen.

Med riktningsgivning menas t.ex. vinkelrät kant,
pollare eller räcke som synskadade kan orientera
sig efter vid gc-korsningen. Är t.ex. kantstödet
inte vinkelrät har synskadade ingen möjlighet att
ta ut rätt riktning, vilket kan leda till att de går
snett och hamnar vid sidan av gc-korsningen.

Tänkbara åtgärder: Refug eller avsmalning
kortar ned passagetiden.

Med signalyta menas en yta som uppmärksammar
synskadade på att gc-korsningen börjar.
Tänkbara åtgärder: För att göra övergången
över gatan säkrare för synskadade föreslås
någon typ av hastighetssäkring som t.ex.
avsmalning av körbana, farthinder (gupp,
vägkuddar), refuger, sidoförskjutningar m.m.
Pollare, kontrastmarkerad med grön
färg och gult reflexband alternativt ett
70 cm brett ledstråk av kontrasterande
sinusplattor för ledning fram till
korsning

Gc-korsning som saknar refug, riktningsgivning,
ledning fram till korsning och signalyta.

Upplysningsmärke, som
är kontrastmarkerat
med gult reflexband
Vinkelrät
kantstöd med
höjden 6-8 cm

Ramp med max
5 % lutning
och 90 - 100
cm bredd
Kontrasterande
kupolplattor som
signalyta vid
kantstödet

Refug, 2 m djup, med
avvikande material,
kontrasterande
kupolplattor som
signalyta vid kanten
och räcke för ledning
Markerad gc-korsning, övergångsställe
--
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Den taktila ledningen längs gångbanorna är
relativt god. Med taktil ledning menas att den
ska vara kännbar med käpp. I de allra flesta fall
finns en gräskant, kantsten eller fasad att följa.
Denna typ av taktil ledning är den bästa och den
enklaste för synskadade att följa.
Däremot saknas oftast den visuella sidoavgränsingen mellan gångbanan och körbanan.
Med visuell sidoavgränsning menas att det ska
finnas en färgkontrast mellan gångbanan och
körbanan. Kontrastskillnaden i färg mellan de
olika ytorna måste utgöra en skillnad på 40 %,
eller 0,40 enligt NCS (Natural Colour system).
NCS är ett mätsystem för ljushetskontrast mellan
olika material.

Gångbana som är för smal, har för stor tvärlutning, ojämn ytbeläggning samt saknar visuell
sidoavgränsning mot körbanan.

Alla gångbanor saknar visuell sidoavgränsning
mot körbanan.

Tänkbara åtgärder: Den visuella sidoavgränsningen mot körbanan utförs i första
hand med kantstöd som ger tillräcklig kontrastskillnad mellan gångbanan och körbanan.
Trapp med kontrastmarkering på första och sista
steget, steghöjd > 14 cm, stegdjup < 32 cm,
bredd < 1,2 m, likformiga steg, ledstång med
höjd 85 - 95 cm som slutar lite efter trappan och
ramp som alternativ
Kontrastmarkerad
och taktil yta för t.ex.
skyltar, blomkrukor
m.m.

>1

,5

m

Ramp med max 5 %
lutning och 90 - 100
cm bredd

Kantstöd med rabatt som utgör
en bra taktil avgränsning och som
gör att trappan inte sticker ut och
utgör ett hinder
Gångbana

- 10 -
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På många av gångbanorna förekommer avbrott
i den taktila och visuella ledningen i form av
infarter, korsande gångbanor, e.t.c. För att det
ska anses som ett avbrott måste det vara över 1
meter brett.

På en del ytor som t.ex. torg finns oftast inga
naturliga ledytor och i dessa fall bör ytan
kompletteras med 70 centimeter breda ledstråk av
sinusplattor som har bra kontras mot omgivande
ytor. Dessa ledstråk är jämfört med de naturliga
ledytorna ett sämre alternativ för de synskadade.
Tänkbara åtgärder: Torg och andra öppna
ytor samt avbrott förses med ledstråk av
kontrasterande sinusplattor.

Öppen yta som saknar visuell och taktil ledning.

70 cm brett ledstråk av
kontrasterande sinusplattor
som ledning när en naturlig
ledyta inte kan användas

Släta plattor, används
vid riktningsändringar
Ledstråk

- 11 -
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Utmed de inventerade stråken finns det många
hinder för blinda, synskadade och i viss mån
rörelsehindrade. Hindren utgörs av skyltar, blomkrukor, utstickande trappor, stolpar, ränndalar,
gropar, träd, brunnslock m. m.

I Askersund finns ett antal uteserveringar
vilka kan utgöra ett problem. Dessa bör följa
rekommendationerna i illustrationen nedan.

Det hinder som förekommer mest av dessa är
stolpar med olämplig placering samt utstickande
trappor.
Tänkbara åtgärder: I stadens centrala delar
föreslås att hinder som t. ex. skyltar, cykelställ
och blomlådor tas bort från gångbanorna.
Stolpar föreslås antingen flyttas eller
kontrastmarkeras. Räcken, ramper och
trappor föreslås kontrastmarkeras. Där
vegetation växer ut över gångbanan föreslås
att den tas bort.

Uteservering utan avgränsning.
Tänkbara åtgärder: Uteserveringar avgränsas
väl med räcke eller staket som har bra kontrast
och placeras så att minst 1,5 m av gångbanan
finns kvar att gå på. Eventuella blomlådor som
hängs upp på räcket ska sitta på insidan av
uteserveringen.

Gångbana med hinder i form av ett elskåp som
även medför för liten fri bredd.
Väl avgränsad uteservering med räcke eller staket som har en
höjd på 90 cm och en nedre tvärslå 0,10 - 0,35 m över mark och i
endast en färg som ger en kontrastskillnad mot gångbanan

>1

,5

Uteservering

- 12 -
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I Askersund har 12 busshållplatser inventerats.
drygt hälften av alla inventerade hållplatser har
för låg höjd på väntytan och alla saknar ledstråk
fram till påstigningsytan samt en signalyta som
avgränsar gångbanan från körbanan.

Tänkbara åtgärder: Busshållplatserna förses
med ett ledstråk fram till påstigningsytan,
en signalyta som avgränsar gångbanan från
körbanan samt en kantstenshöjd som är ≥ 17
cm. Plattformsbredden bör vara minst 2,25
m. Hållplatser med väderskydd förses med
rökförbud, belysning och visuell tidtabell med
tydlig text. Då det förekommer både gång- och
cykelbana förbi hållplatsen ska cykelbanan
dras bakom busskuren för att undvika att
bussresenärer blandas med cyklister.

Busshållplats som saknar plattform, ledstråk fram
till påstigningsyta och signalyta mot körbanan.

Vilplats med horisontellt utformad
sittyta, höjd 45 - 55 cm, vertikalt
utformat ryggstöd och armstöd,
höjd 20 cm över sittytan

Väderskydd
med genomsikt,
kontrastmarkering,
visuell tidtabell,
bra belysning, och
rökförbud

>1,5 m

Plattformshöjd
≥ 17 cm
70 cm bred
signalyta av vita
plattor

>2,25 m

70 cm brett ledstråk av
kontrasterande sinusplattor för ledning fram
till påstigningsyta
Busshållplats

- 13 -

Ett tillgängligt Askersund

Åtgärdsförslag

Det är därför viktigt att stämma av vilka nya lösningar på problematiken för funktionshindrade
som finns innan bristerna åtgärdas.

För att komma tillrätta med de problem som
beskrivs i föregående avsnitt har åtgärder föreslagits för varje inventerat objekt. Strategin vid
åtgärdsförslagen har varit att följa riktlinjerna
och gränsvärdena i ”Tillgänglig stad”. En brist
enligt ”Tillgänglig stad” har lett till en åtgärd för
att uppfylla bristen. På följande sidor redovisas
åtgärdsförslagen.

Åtgärderna bör utföras i samråd med berörda
handikappföreningar för att uppnå bäst resultat.

Sammanfattning
Här följer en kort sammanfattning av vad som är
viktigt att tänka på vid planering av gatumiljö för
funktionshindrade.

Eftersom inventeringen har skett i dagsljus är det
ibland svårt att bedöma om belysningen är tillräcklig varför en allmän översyn av belysningen
är att rekommendera. Det är särskilt viktigt att
det finns bra belysning vid gc-korsningar.
I rapporten har inga förslag på hastighetssäkringar av gc-korsningar föreslagits. Därför rekommenderas en allmän översyn av vilka korsningar
som behöver hastighetssäkras.
Vid sophämtning, främst där soptunnorna ställs
ut i gångbanan, är det viktigt att tänka på att försöka placera tunnorna så att de utgör minsta möjliga hinder för funktionshindrade.
Tillfälliga hinder som t. ex. containers, varubilar
m.m. kan utgöra ett hinder på gångbanor och bör
utmärkas så att synskadade och blinda kan undvika dem.
Det kan också påpekas att det är av stor vikt att
målen för snöröjningsplanen efterföljs så att föreslagna åtgärder även kommer till sin rätt på vintern. Det är även viktigt att gräsytor som används
för ledning klipps kontinuerligt eftersom långt
gräs medför besvär för personer som använder
teknikkäpp.
När de föreslagna bristerna åtgärdas är det viktigt
att de funktionshindrade får information om att
det pågår ombyggnader så att de kan anpassa sig
därefter under denna period. Det är också viktigt
att de får information om hur omgivningen kommer att se ut när det är färdigombyggt. Denna information behöver nå ut så att även synskadade
och människor med kognitiva handikapp kan ta
del av den.
Det pågår kontinuerligt forskning och utveckling
inom teknik och trafikområdet som kan påverka
de åtgärder som har föreslagits.

- 14 -

•

Gångbanan bör vara minst 1,5 meter bred.

•

Max 1 procents tvärlutning.

•

Max 2 procents längslutning.

•

Jämn gångbana, undvik alltid smågatsten.

•

Ramp vid gc-korsningar, trappor och handikapparkeringsplatser.

•

Vägbanebredden bör vara max 8 meter vid
gc-korsningar.

•

Gc-korsningarna bör hastighetssäkras.

•

Handikapparkeringsplatser bör vara tillräckligt breda och långa.

•

Vilplatser bör utrustas med en bänk med 		
god utformning och plats för rullstol eller
rollator på sidan om bänken samt vara placerade med jämna mellanrum.

•

Hinder i gångbanan bör tas bort.

•

Gc-korsningar bör förses med riktningsgivning, signalyta och ledning fram till korsning.

•

Taktil samt visuell ledning bör finnas längs
med gångbanor.

•

Torg samt avbrott på gångbanor bör förses
med ledstråk.

•

Busshållplatser bör förses med ledstråk, 		
visuell avgränsning från körbanan och 		
tillräckligt hög höjd på plattform.
Väderskydden bör förses med belysning,
vilplats, tidtabell, rökförbud samt kontrastmarkeras.
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Hela området

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

1

102

Blandtrafik med bilar. Tvärlutning 2,1 %.

Anlägg en gångbana med visuell och taktil
sidoavgränsning mot körbanan. Gångbanan bör
vara minst 1,5 m bred och tvärlutningen mindre
än 1 %.

2

104

Blandtrafik med bilar.Tvärlutning 2 %. Ett
avbrott på höger sida.

Anlägg en gångbana med visuell och taktil
sidoavgränsning mot körbanan. Gångbanan bör
vara minst 1,5 m bred och tvärlutningen mindre
än 1 %. Markera avbrottet med ledstråk.

3

112

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 3,1 %. Något för smal gångbana.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %. Bredda
om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.

4

114

Öppen yta som saknar visuell ledning.
Tvärlutning 7 %. Ojämn ytbeläggning.

Markera visuell ledning på höger sida. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %. Skapa ett stråk
med jämn ytbeläggning för rullstol, rollator m.m.

5

116

Visuell och taktil ledning saknas på båda sidor.
Tvärlutning 2,5 %. Ojämn ytbeläggning.

Anlägg ett ledstråk för visuell och taktil ledning.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %. Skapa
ett stråk med jämn ytbeläggning för rullstol,
rollator m.m.

6

117

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Visuell och taktil ledning saknas på höger sida.
Tvärlutning 2,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Anlägg ett ledstråk som har bra kontrast mot
omgivande yta. Justera tvärlutningen till mindre
än 1 %.

7

120

Visuell och taktil sidoavgränsning saknas.
Tvärlutning 1,5 %. Ojämn ytbeläggning.

Anlägg ett ledstråk som har bra kontrast mot
omgivande yta. Justera tvärlutningen till mindre
än 1 %. Skapa ett stråk med jämn ytbeläggning
för rullstol, rollator m.m.

8

124

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Visuell och taktil ledning saknas på höger sida.
Tvärlutning 4 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Anlägg ett ledstråk som har bra kontrast mot
omgivande yta. Justera tvärlutningen till mindre
än 1 %.

9

125

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Något för smal gångbana. Tvärlutning 3,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m och
justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

10

127

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Visuell och taktil ledning saknas på höger sida.
Smal gångbana. Tvärlutning 4 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Anlägg ett ledstråk på höger sida för visuell och
taktil ledning. Bredda gångbanan till minst 1,5 m
och justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

11

128

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Visuell och taktil ledning saknas på höger sida.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Anlägg ett ledstråk på höger sida för visuell och
taktil ledning.

12

131

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ojämn ytbeläggning.Två avbrott på vänster sida
och två på höger. Tvärlutning 4 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Skapa ett stråk med jämn ytbeläggning för
rullstol, rollator m.m. Markera avbrotten med
ledstråk. Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

13

138

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tre avbrott på höger sida. Ojämn ytbeläggning.
Tvärlutning 1,7 %. Smal gångbana på
Norströmsgatan.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
ytbeläggningen. Justera tvärlutningen till mindre
än 1 %. Bredda, om möjligt, gångbanan på
Norströmsgatan till minst 1,5 m.
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14

150

Smal gångbana. Visuell sidoavgränsning saknas
mot körbanan. Tvärlutning 6,7 %.

Bredda, om möjligt, gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

15

153

Smal gångbana. Visuell sidoavgränsning saknas
mot körbanan. Tre avbrott på höger sida.
Tvärlutning 4,2 %.

Bredda, om möjligt, gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

16

159

Smal gångbana. Visuell sidoavgränsning saknas
mot körbanan. Mindre god belysning. Ett avbrott
på vänster sida och ett på höger. Tvärlutning
8,3 %.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk och se över
belysningen. Justera tvärlutningen till mindre än 1
%.

17

165

Visuell och taktil sidoavgränsning saknas mot
körbanan. Ojämn ytbeläggning. Tvärlutning 2,7
%. Tio små omarkerade plåtlådor intill fasaden.

Markera taktil och visuell sidoavgränsning mot
körbanan. Skapa ett stråk med jämn ytbeläggning
för rullstol, rollator m.m. Justera tvärlutningen till
mindre än 1 %. Kontrastmarkera plåtlådorna.

18

172

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ett avbrott på höger sida. Ojämn ytbeläggning.
Tvärlutning 5,8 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrottet med ledstråk. Justera
ytbeläggningen. Justera tvärlutningen till mindre
än 1 %.

19

182

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Visuell och taktil ledning saknas på höger sida.
Tvärlutning 2,5 %. Ojämn ytbeläggning.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Anlägg ett ledstråk som har bra kontrast mot
omgivande yta. Justera tvärlutningen till mindre
än 1 %. Skapa ett stråk med jämn ytbeläggning
för rullstol, rollator m.m.

20

191

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ojämn ytbeläggning. Två avbrott på vänster sida
och två på höger.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Skapa ett stråk med jämn ytbeläggning för
rullstol, rollator m.m. Markera avbrotten med
ledstråk.

21

199

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Mindre god belysning. Ojämn ytbeläggning.
Tvärlutning 2,4 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan
och se över belysningen. Skapa ett stråk med
jämn ytbeläggning för rullstol, rollator m.m.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

22

201

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ett avbrott på vänster sida och tre på höger.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk.

23

205

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 1,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

24

207

Blandtrafik med bilar. Tvärlutning 1,3 %.

Anlägg en gångbana med visuell och taktil
sidoavgränsning mot körbanan. Gångbanan bör
vara minst 1,5 m bred och tvärlutningen mindre
än 1 %.

25

208

Blandtrafik med bilar. Tvärlutning 3,5 %. Ojämn
ytbeläggning.

Anlägg en gångbana med visuell och taktil
sidoavgränsning mot körbanan. Gångbanan bör
vara minst 1,5 m bred och tvärlutningen mindre
än 1 %.

26

209

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbana.
Tvärlutning 5,5 %.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

27

214

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbana.
Tvärlutning 3,7 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.
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28

216

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 3,9 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

29

220

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.

30

228

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 4,6 %. Ojämn ytbeläggning.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %. Skapa
ett stråk med jämn ytbeläggning för rullstol,
rollator m.m.

31

232

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Fyra avbrott på vänster sida. Ojämn
ytbeläggning. Tvärlutning 6,3 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Skapa ett stråk
med jämn ytbeläggning för rullstol, rollator m.m.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

32

238

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 6,3 %. Mindre god belysning.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %. Se över
belysningen.

33

241

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan. Två
avbrott på höger sida. Tvärlutning 7,5 %.
Mindre god belysning. Ojämn ytbeläggning.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %. Se över
belysningen. Skapa ett stråk med jämn
ytbeläggning för rullstol, rollator m.m.

34

245

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan. Mindre
god belysning. Tvärlutning 5,7 %.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 % och se
över belysningen.

35

252

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ett avbrott på vänster sida och ett på höger.
Tvärlutning 3 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

36

256

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 2,8 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

37

260

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 5,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

38

263

Blandtrafik med cykel. Tre avbrott på vänster
sida och fyra på höger. Tvärlutning 2,5 %.

Skilj gående från cyklister med en vit linje.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

39

269

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Två avbrott på vänster sida.Tvärlutning 5,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

40

272

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ojämn ytbeläggning. Ett avbrott på vänster sida.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera ytbeläggningen. Markera avbrotten med
ledstråk.

41

276

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan. Sju
avbrott på vänster sida och ett på höger.
Tvärlutning 1,8 %.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

42

301

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
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43

307

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ett avbrott på vänster sida.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrottet med ledstråk.

44

310

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 2,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

45

316

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

46

325

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ojämn ytbeläggning. Tvärlutning 7 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera ytbeläggningen. Justera tvärlutningen till
mindre än 1 %.

47

328

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Smal gångbana. Ett avbrott på höger sida.
Tvärlutning 6 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera avbrottet med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

48

329

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Två avbrott på höger sida. Tvärlutning 3 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

49

332

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ett avbrott på höger sida. Tvärlutning 5,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrottet med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

50

334

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 1,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

51

345

Visuell och taktil sidoavgränsning saknas mot
körbanan. Två avbrott på vänster sida.
Tvärlutning 5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

52

347

Visuell sidoavgränsning saknas på båda sidor.
Tvärlutning 2,2 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

53

348

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan. Ett
avbrott på vänster sida. Tvärlutning 7 %.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrottet med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

54

351

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 3 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

55

353

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Två avbrott på vänster sida. Tvärlutning 3,7 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

56

354

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Visuell och taktil ledning saknas på höger sida.
Tvärlutning 3,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Anlägg ett ledstråk för visuell och taktil ledning.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

57

359

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ett avbrott på höger sida. Tvärlutning 5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrottet med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

58

362

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Ett avbrott på höger sida. Tvärlutning 3 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrottet med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.
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59

365

Visuell och taktil sidoavgränsning saknas mot
körbanan. Fyra avbrott på höger sida. Ojämn
ytbeläggning. Tvärlutning 1,6 %.

Markera visuell och taktil sidoavgränsning mot
körbanan. Markera avbrotten med ledstråk. Skapa
ett stråk med jämn ytbeläggning för rullstol,
rollator m.m. Justera tvärlutningen till mindre än
1 %.

60

367

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan. Två
avbrott på vänster sida och tre på höger.
Tvärlutning 2,9 %.

Bredda gångbanan till minst 1,5 m. Markera
visuell sidoavgränsning mot körbanan. Markera
avbrotten med ledstråk. Justera tvärlutningen till
mindre än 1 %.

61

373

Visuell sidoavgränsning saknas på båda sidor.
Tvärlutning 4 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

62

377

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Två avbrott på vänster sida och två på höger.
Tvärlutning 3,5 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

63

380

Tvärlutning 3,5 %.

Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

64

382

Smal gångbana. Visuell sidoavgränsning saknas
mot körbanan. Tvärlutning 5,9 %.

Bredda om möjligt gångbanan till minst 1,5 m.
Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

65

383

Smal gångbana. Visuell sidoavgränsning saknas
mot körbanan. Ett avbrott på höger sida.
Tvärlutning 2,2 %.

Bredda gångbanan till minst 1,5 m. Markera
visuell sidoavgränsning mot körbanan. Markera
avbrottet med ledstråk. Justera tvärlutningen till
mindre än 1 %.

66

388

Smal gångbana. Visuell sidoavgränsning saknas
mot körbanan. Tvärlutning 3 %.

Bredda gångbanan till minst 1,5 m. Markera
visuell sidoavgränsning mot körbanan. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

67

390

Blandtrafik med cykel. Tvärlutning 3 %. Mindre
god belysning.

Bredda gc-banan och dela upp den med en vit
linje. Justera tvärlutningen till mindre än 1 %. Se
över belysningen.

68

392

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 2,8 %.

Bredda gångbanan till minst 1,5 m. Markera
visuell sidoavgränsning mot körbanan. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

69

394

Smal gångbana. Visuell sidoavgränsning saknas
på båda sidor. Tretton avbrott på höger sida.
Tvärlutning 5,5 %.

Bredda gångbanan till minst 1,5 m. Markera
visuell sidoavgränsning mot körbanan. Markera
avbrotten med ledstråk. Justera tvärlutningen till
mindre än 1 %.

70

398

Blandtrafik med cykel. Tvärlutning 2 %.

Bredda gc-banan och dela upp den med en vit
linje. Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

71

400

Blandtrafik med cykel. Tvärlutning 3,5 %.

Bredda gc-banan och dela upp den med en vit
linje. Justera tvärlutningen till mindre än 1 %.

72

404

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Fyra avbrott på höger sida. Tvärlutning 2,3 %.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.
Markera avbrotten med ledstråk. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.

73

406

Visuell sidoavgränsning saknas mot körbanan.

Markera visuell sidoavgränsning mot körbanan.

74

411

Något för smal gångbana. Visuell
sidoavgränsning saknas mot körbanan.
Tvärlutning 2,2 %.

Bredda gångbanan till minst 1,5 m. Markera
visuell sidoavgränsning mot körbanan. Justera
tvärlutningen till mindre än 1 %.
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1

122

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

2

123

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

3

126

Signalyta, ledning fram till korsning samt ramp
saknas på båda sidor. Riktningsgivare saknas på
sida B. Ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring
saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning. Se över belysningen.

4

130

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

5

156

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

6

157

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

7

164

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

8

170

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Mindre god belysning.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning. Se över belysningen.

9

171

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

10

181

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ramp saknas på
sida A. Ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring
saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

11

188

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

12

198

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

13

203

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Bred vägbana.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

14

206

Signalyta, ledning fram till korsning samt ramp
saknas på båda sidor. Ojämn ytbeläggning.
Eventuellt skymmer träd belysningen.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning. Se över belysningen.
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15

213

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

16

215

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

17

219

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor. Delvis
ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

18

227

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Mindre god belysning.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning. Se över belysningen.

19

231

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Mindre god belysning.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning. Se över belysningen.

20

237

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ojämn
ytbeläggning. Mindre god belysning.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas som en gångpassage med signalyta,
pollare med taktil karta för riktningsgivning och
ledning fram till pollare på båda sidor. Ordna
jämn ytbeläggning. Se över belysningen.

21

251

Signalyta, ledning fram till korsning samt ramp
saknas på båda sidor. Riktningsgivare saknas på
sida B. Ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring
saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

22

253

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Bred vägbana.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan 9.

23

255

Signalyta, ledning fram till korsning samt ramp
saknas på båda sidor. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

24

258

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Bred vägbana.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan 9.

25

259

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

26

268

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Bred vägbana.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

27

271

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

28

275

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ramp saknas på
sida A. Bred vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

29

306

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
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30

309

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor. Delvis
ojämn ytbeläggning. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Ordna jämn ytbeläggning.

31

315

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

32

333

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

33

343

Riktningsgivare och signalyta saknas på båda
sidor. Bred vägbana. För stor lutning på rampen
på sida B. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras med 2 refuger.

34

346

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor. Bred
vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

35

352

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor. Bred
vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

36

358

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. För stor lutning
på ramperna. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

37

361

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

38

363

Riktningsgigare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan
9, utan refug.

39

366

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

40

371

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan
9, utan refug.

41

372

Riktningsgivare, signalyta samt ramp saknas på
båda sidor. Mindre god belysning.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Se över belysningen.

42

376

Riktningsgivare, signalyta samt ramp saknas på
båda sidor. Ledning fram till korsning saknas på
sida B. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

43

379

Riktningsgivare, signalyta samt ramp saknas på
båda sidor. Ledning fram till korsning saknas på
sida B. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

44

381

Riktningsgivare, signalyta samt ramp saknas på
båda sidor. Ledning fram till korsning saknas på
sida B. Bred vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

45

387

Riktningsgivare och signalyta saknas på båda
sidor. Bred vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.
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46

389

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Ramp saknas på
sida A. Bred vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

47

391

Riktningsgivare, signalyta samt ledning fram till
korsning saknas på båda sidor. Bred vägbana.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan 9.

48

395

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor. Bred
vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

49

397

Riktningsgivare och signalyta saknas på båda
sidor. Ledning fram till korsning saknas på sida
A. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan 9.

50

399

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan 9.

51

403

Riktningsgivare, signalyta och ledning fram till
korsning saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan
9, utan refug.

52

405

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor. Bred
vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

53

410

Riktningsgivare, signalyta samt ramp saknas på
båda sidor. Ledning fram till korsning saknas på
sida A. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.

54

412

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor. Bred
vägbana. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av gångpassage på sidan 6.
Kompletteras om möjligt med en refug alternativt
smalna av passagen.

55

364

Signalyta, ledning fram till korsning samt ramp
saknas på båda sidor. Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan
9, utan refug.

56

368

Riktningsgivare, signalyta, ledning fram till
korsning samt ramp saknas på båda sidor.
Hastighetssäkring saknas.

Utformas enligt bild av övergångsställe på sidan
9, utan refug.
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1

103

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

2

105

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

3

106

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

4

121

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

5

129

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

6

132

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

7

134

Omarkerad trappa och elskåp.

Kontrastmarkera trappan och elskåpet.

8

135

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

9

136

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

10

137

Uteservering som inkräktar på gångbanan. Fri
bredd saknas.

Markera uteserveringen enligt anvisningar på
sidan 12. Gående, rullstolsburna m. fl. hänvisas
till motstående trottoar som bör breddas.

11

139

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

12

140

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

13

141

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

14

142

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

15

143

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

16

144

Fyra hål i ytbeläggningen.

Justera ytbeläggningen

17

145

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

18

146

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

19

147

Omarkerad stolpe. För liten fri bredd förbi
stolpen.

Kontrastmarkera stolpen. Gångbanan bör breddas
enl. föreslagen åtgärd på länk 13.

20

148

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

21

149

Omarkerat elskåp. För liten fri bredd förbi
elskåpet.

Kontrastmarkera elskåpet. Gångbanan bör
breddas enl. föreslagen åtgärd på länk 13.

22

151

Omarkerat elskåp. För liten fri bredd förbi
elskåpet.

Kontrastmarkera elskåpet. Gångbanan bör
breddas enl. föreslagen åtgärd på länk 13.
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23

154

Omarkerad stolpe. För liten fri bredd förbi
stolpen.

Kontrastmarkera stolpen. Gångbanan bör breddas
enl. föreslagen åtgärd på länk 15.

24

155

Omarkerat elskåp. För liten fri bredd förbi
elskåpet.

Kontrastmarkera elskåpet. Gångbanan bör
breddas enl. föreslagen åtgärd på länk 15.

25

159

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

26

161

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

27

162

Uppstickande brunn.

Utjämna nivåskillnaden mellan brunnen och
omgivande mark.

28

163

Omarkerat elskåp och stolpe.

Kontrastmarkera elskåpet och stolpen.

29

173

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

30

174

Omarkerad trappa och papperskorg.

Kontrastmarkera trappan och och papperskorgen.

31

175

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

32

176

Utstickande papperskorg.

Kontrastmarkera papperskorgen.

33

178

Tre omarkerade stolpar.

Kontrastmarkera stolparna.

34

178

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

35

180

Omarkerad stolpe och papperskorg.

Kontrastmarkera stolpen och papperskorgen.

36

186

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

37

187

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

38

189

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

39

190

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

40

192

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

41

193

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

42

194

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

43

195

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

44

196

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

45

197

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

46

200

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

47

210

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

Kart-id

- 29 -

Ett tillgängligt Askersund

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

48

211

Omarkerad stolpe och betongfundament.

Kontrastmarkera stolpen och betongfundamentet.

49

212

Omarkerad stolpe och betongfundament.

Kontrastmarkera stolpen och betongfundamentet.

50

217

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

51

218

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

52

220

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

53

221

Två omarkerade elskåp.

Kontrastmarkera elskåpen.

54

222

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

55

223

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

56

224

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

57

225

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

58

226

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

59

229

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

60

230

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

61

234

Omarkerat granitstöd runt träd.

Kontrastmarkera alternativt byt ut granitstödet
mot något med bättre färgkontrast.

62

235

Omarkerat granitstöd runt träd.

Kontrastmarkera alternativt byt ut granitstödet
mot något med bättre färgkontrast.

63

239

Uppstickande brunn.

Utjämna nivåskillnaden mellan brunnen och
omgivande mark.

64

242

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

65

243

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

66

244

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

67

246

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

68

247

Omarkerad trappa. För liten fri bredd förbi
trappan.

Kontrastmarkera trappan. Gångbanan bör
breddas enl. föreslagen åtgärd på länk 34.

69

248

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

70

249

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

71

250

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

Kart-id

- 30 -

Ett tillgängligt Askersund

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

72

254

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

73

257

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

74

261

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

75

264

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

76

265

Omarkerad cykelbom.

Markera bomen i marknivå och komplettera med
kontrastmarkering.

77

266

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

78

267

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

79

277

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

80

278

Omarkerad stolpe och betongfundament.

Kontrastmarkera stolpen och betongfundamentet.

81

279

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

82

279

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

83

280

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

84

281

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

85

281

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

86

282

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

87

283

Omarkerat elskåp. För liten fri bredd förbi
elskåpet.

Kontrastmarkera elskåpet. Gångbanan bör
breddas enl. föreslagen åtgärd på länk 41.

88

284

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

89

263

Cykelbom omarkerad i marknivå. Sliten
kontrastmarkering.

Markera bomen i marknivå och förbättra
kontrastmarkeringen.

90

302

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

91

303

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

92

304

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

93

305

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

94

308

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

95

311

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

96

312

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

Kart-id

- 31 -

Ett tillgängligt Askersund

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

97

313

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

98

314

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

99

317

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

100

318

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

101

319

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

102

320

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

103

321

Uppstickande brunn.

Utjämna nivåskillnaden mellan brunnen och
omgivande mark.

104

322

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

105

323

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

106

324

Omarkerad trappa.

Kontrastmarkera trappan.

107

326

Omarkerad stolpe och betongfundament.

Kontrastmarkera stolpen och betongfundamentet.

108

330

Omarkerat elskåp.

Kontrastmarkera elskåpet.

109

331

Omarkerat elskåp och stolpe.

Kontrastmarkera elskåpet och stolpen.

110

332

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

111

335

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

112

336

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

113

348

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

114

349

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

115

350

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

116

355

Uppstickande brunn.

Utjämna nivåskillnaden mellan brunnen och
omgivande mark.

117

360

Uppstickande brunn.

Utjämna nivåskillnaden mellan brunnen och
omgivande mark.

118

369

Omarkerad stolpe och betongfundament.

Kontrastmarkera stolpen och betongfundamentet.

119

384

Omarkerad stolpe och betongfundament.

Kontrastmarkera stolpen och betongfundamentet.

120

385

Omarkerad stolpe och betongfundament.

Kontrastmarkera stolpen och betongfundamentet.

121

386

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

Kart-id

- 32 -

Ett tillgängligt Askersund

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

122

407

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

123

408

Hål i ytbeläggningen.

Justera ytbeläggningen.

124

409

Omarkerad stolpe.

Kontrastmarkera stolpen.

Kart-id

- 33 -

Brister Hållplatser
Hållplatser
(HP)

Hela området

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

1

101

Plattform saknas.

Komplettera hållplatsen med en
funktionshinderanpassad plattform.

2

184

För låg plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas. För liten
textstl på tidtabellen.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13,
utan väderskydd. Textstl minst 15 mm.

3

204

Plattform och väderskydd saknas. För liten
textstl på tidtabellen.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13.
Textstl minst 15 mm.

4

338

Något för smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas. Sittplatsen
saknar armstöd. För liten textstl på tidtabellen.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13.
Textstl minst 15 mm.

5

339

Något för smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas. Sittplatsen
saknar armstöd. För liten textstl på tidtabellen.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13.
Textstl minst 15 mm.

6

340

För smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas. Sittplatsen
saknar armstöd. Tidtabell saknas.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13.

7

341

För smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas. Sittplatsen
saknar armstöd. För liten textstl på tidtabellen.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13.
Textstl minst 15 mm.

8

342

För smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13,
utan väderskydd.

9

393

För låg och för smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas. Sittplatsen
saknar armstöd. Väderskyddet saknar rökförbud
och kontrastmarkering på glasytorna. För liten
textstl på tidtabellen.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13.
Textstl minst 15 mm.

10

396

För låg och för smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas. Sittplatsen
saknar armstöd. Väderskyddet saknar rökförbud
och kontrastmarkering på glasytorna. För liten
textstl på tidtabellen.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13.
Textstl minst 15 mm.

11

402

För låg och för smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13,
utan väderskydd.

12

413

För låg och för smal plattform. Ledning fram till
påstigningsyta och signalyta saknas. Tidtabell
saknas. Ojämn ytbeläggning.

Utformas enligt bild av busshållplats på sidan 13,
utan väderskydd.

Kart-id

Brister (TR)
Trappor
Trappor
Kart-id
1

Hela området

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

113

Kontrastmarkering saknas.

Kontrastmarkera trappan.

den 21 augusti 2008

Sida 1 of 1

Brister Vilplatser
Vilplatser
(VP)

Hela området

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

1

133

Något för låg sitthöjd. Arm- och ryggstöd saknas.

Komplettera med arm- och ryggstöd alternativt
byt ut bänken.

2

177

Något för låg sitthöjd. Sittytan är ej horisontellt
utformad.

Ingen åtgärd.

3

179

Något för låg sitthöjd. Sittytan är ej horisontellt
utformad.

Ingen åtgärd.

4

183

Arm- och ryggstöd saknas.

Komplettera med arm- och ryggstöd alternativt
byt ut bänkarna.

5

185

Arm- och ryggstöd saknas.

Komplettera med arm- och ryggstöd alternativt
byt ut bänkarna.

6

233

Något för låg sitthöjd. Sittytan är ej horisontellt
utformad.

Ingen åtgärd.

7

236

Något för låg sitthöjd. Sittytan är ej horisontellt
utformad.

Ingen åtgärd.

8

270

Något för låg sitthöjd. Armstöd saknas.
Hårdgjord friyta intill bänk samt mellan bänk och
intilliggande gångyta saknas.

Utformas enligt bild av vilplats på sidan 7.

9

273

Något för låg sitthöjd. Armstöd saknas.
Hårdgjord friyta intill bänk samt mellan bänk och
intilliggande gångyta saknas.

Utformas enligt bild av vilplats på sidan 7.

10

274

Något för låg sitthöjd. Armstöd saknas.
Hårdgjord friyta intill bänk samt mellan bänk och
intilliggande gångyta saknas.

Utformas enligt bild av vilplats på sidan 7.

11

285

Något för låg sitthöjd. Armstöd saknas.
Hårdgjord friyta intill bänk samt mellan bänk och
intilliggande gångyta saknas.

Utformas enligt bild av vilplats på sidan 7.

12

356

Inga problem.

Ingen åtgärd.

13

357

Inga problem.

Ingen åtgärd.

14

370

Något för låg sitthöjd. Armstöd saknas.
Hårdgjord friyta intill bänk saknas.

Utformas enligt bild av vilplats på sidan 7.

15

378

Något för låg sitthöjd. Armstöd saknas.
Hårdgjord friyta intill bänk samt mellan bänk och
intilliggande gångyta saknas.

Utformas enligt bild av vilplats på sidan 7.

Kart-id

den 20 augusti 2008

Sida 1 of 1

Brister Parkeringar (HKP)
Handikapparkeringar

Hela området

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

1

115

Hkp-platsen är för smal. Handikappsymbol
saknas på gatan.

Bredda hkp-platsen. Komplettera med en
handikappsymbol på gatan.

2

118

Hkp-platsen är för smal. Längslutning 3,7 %.
Handikappsymbol saknas på gatan.

Bredda hkp-platsen. Justera längslutningen.
Komplettera med en handikappsymbol på gatan.

3

160

Hkp-platsen är för kort och för smal. Tvärlutning
5 %. Ramp saknas. Otydlig målning.

Bredda (om möjligt) och förläng hkp-platsen.
Justera tvärlutningen. Anlägg en ramp bakom hkpplatsen och förbättra målningen.

4

240

Hkp-platsen är för kort och för smal.
Längslutning 4,5 %. Tvärlutning 2,2 %. Ramp
saknas. Otydlig målning.

Bredda (om möjligt) och förläng hkp-platsen.
Justera längs- och tvärlutningen. Anlägg en ramp
bakom hkp-platsen och förbättra målningen.

5

327

Hkp-platsen är för kort och för smal. Tvärlutning
4,4 %. Ramp saknas. Otydlig målning.

Bredda och förläng hkp-platsen. Justera
tvärlutningen. Anlägg en ramp bakom hkp-platsen
och förbättra målningen.

6

337

Hkp-platserna är för smala. Längslutning 3 %.

Bredda hkp-platserna och justera längslutningen.

Kart-id

Brister Lutningar
Lutningar
(LU)

Hela området

Foto

Problem

Åtgärdsförslag

1

202

Längslutning 13 % och tvärlutning 6,5 % på en
kortare sträcka.

Minimera lutningarna i möjligaste mån.

2

401

Längslutning 10,4 %.

Komplettera med ett räcke på höger sida.

Kart-id

den 20 augusti 2008

Sida 1 of 1























































