
 SURAKU • Tillgänglighetskriterier  
 Riktlinjer för planering, byggande och underhåll av tillgängliga 
 allmänna utemiljöer på gatu-, grön- och gårdsområden 6.2.2008 

  
 

 
 

OBJEKT / KONSTRUKTION: YTBELÄGGNINGAR 8 
  
KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE DIMENSIONERING ATT BEAKTA VID 

PLANERING 
riktlinjer beskrivna 
i separata tabeller 

PLANERINGSRIKTLINJER FÄRG OCH BELYSNING UNDERHÅLLSKRAV 

1    TILLGÄNGLIGHETENS     

      SPECIALNIVÅ 

Gågatumiljöer 

Centrumområden med offent-
liga tjänster 

Omgivningar vid verksamhets-
ställen som erbjuder hälso-
vårdstjänster samt äldre- och 
handikappomsorg 

Omgivningar med special-
boenden, t.ex. äldre- och han-
dikappbostäder 

Terminal- och hållplats-
områden för kollektivtrafik 

Specialmotions- och lekplatser 

Tillgängliga stråk t.ex. på re-
kreationsområden 

Jämnhet 
- avvikelser max 5 mm på 2 m 
- plattors tandning max 5 mm 
- fogar max 5 mm 
 
Längdlutning 
- max 5 % 
 
Sidolutning 
- max 2 % 
 
Halka 
- hård ytbeläggning 
- grov, halkfri yta 
 
Stråkens bredd minst 900 mm 
 

KT-02 

Trappor 

Ramper 

Ledarplattor 

Skiljeremsor 

Rännstenar 

Brunnar 

Skyddsvägsmarkeringar 

 

Inga konstruktioner som kan or-
saka risk att snubbla 

Inga hinder i höjdled under 2200 
mm 

För konstruktioner som kräver 
bygglov 3000 mm 

Identifierbara kontrastzoner 
runtom hinder 

 

Minst belysningsklass K2 
(min 10 lx) 

Bra belysning: bländfri, jämn, till-
räckligt stark 

Ytbeläggning av områden med 
separata funktioner (t.ex. CB och 
GB) med olika färger eller ytstruk-
tur 

Ljusa ytor och logiska mönster 
som underlättar identifiering av 
stråk och inte ger intryck av 
trappsteg 

 

Säkerställande av ytbeläggning-
ens jämnhet och användbarhet 

Avvärjning 

 

2   TILLGÄNGLIGHETENS  
     BASNIVÅ 

 

Jämnhet SAMMA 
 
Längdlutning 
- max 8 % 
 
Sidolutning 
- max 3 % 
 
Halka 
- hård eller ganska hård ytbeläggning 
- grov, halkfri yta 
 
KT-02 

Trappor 

Ramper 

Skiljeremsor 

Rännstenar 

Brunnar 

Skyddsvägsmarkeringar 

 

Inga konstruktioner som kan or-
saka risk att snubbla 

Inga hinder i höjdled under 2200 
mm 

För konstruktioner som kräver 
bygglov 3000 mm 

 

Gatubelysning enligt vägens funk-
tionsklass 

Ljusa ytor och logiska mönster 
som underlättar identifiering av 
stråk och inte ger intryck av 
trappsteg 

Säkerställande av ytbeläggning-
ens jämnhet och användbarhet 

Avvärjning 

 


