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OBJEKT / KONSTRUKTION: LEDSTÄNGER 10 
  
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 

 
 

RakMK F2 

KT 02 

Utomhustrappor 

Ramper 

Ledarplattor 

Varningsområden 

Ytbeläggningar 

Räcken 

 

Trappor och ramper: ledstänger 
på två höjdnivåer alltid på ömse 
sidor längs hela trappan samt 
rampen och viloplanens kanter 

Vid breda trappor ledstång i mit-
ten med 2400 mm:s mellanrum 

För att förhindra risk för kollision 
eller kläder från att fastna bör den 
övre och nedre ledstången kopp-
las ihop med varandra eller böjas 
neråt eller åt sidan  

Vägledande räcke till trappan eller 
rampen vid behov 

Barnvagnsskenor separeras från 
trappan med öppet räcke 

Färg eller material som tydligt av-
viker från omgivningen 

Vid behov ledbelysning eller 
räckbelysning för personer med 
nedsatt synförmåga 

 

Säkerställande av ledstångens 
användbarhet och tillgänglighet 
t.ex. under vinterförhållanden. 
Användbarheten tryggas med till-
fälliga lösningar tills en skadad 
ledstång kan bytas ut 

Snö får inte samlas på hög under 
ledstången   

Växtlighet skall klippas så att den 
inte tränger in på rampområdet 
och inte stör användning av led-
stången 

Ledstången skall vara jämn och 
en stång av trä får inte vara flisig   

 

2   TILLGÄNGLIGHETENS  
     BASNIVÅ 

 

SAMMA 

 

 

 

 

 

 

RakMK F2 

Utomhustrappor 

Ramper 

Varningsområden 

Ytbeläggningar 

Räcken 

 

Ledstänger alltid på ömse sidor 
av trappan samt rampen och vilo-
planens kanter 

Vid breda trappor ledstång i mit-
ten med 2400 mm:s mellanrum 

Barnvagnsskenor separeras från 
trappan med öppet räcke  

För att förhindra risk för kollision 
eller kläder från att fastna bör den 
övre och nedre ledstången kopp-
las ihop med varandra eller böjas 
neråt eller åt sidan  

Färg eller material som tydligt av-
viker från omgivningen 

 

SAMMA 

 


