
Checklista för enkelt åtgärdade hinder inför år 2016. 
 
Ljus och belysning: 
 
Den allmänna belysningen ska vara jämn och bländfri.  
bfs 2003:19 § 9 och § 15 
bih sid 268-274 
euh s103-109 167-169 
 
Skyltar och informationssystem: 
 
Texten ska vara kompletterad med symboler – Piktogram –. 
Fasta skyltar vid dörrar ska kompletteras med punktskrift och i relief. 
Placera namnskyltar på väggen cirka 140-160 cm från golvet. 
Skyltar ska ha god kontrast mellan bakgrund och text. 
Bfs 2003:19 § 8 och § 14 
Bih sid 68-78 
Euh sid 89-98, 161-165 
 
Ramper: 
 
En ramp bör vara 1,30 m bred. 
En ramp bör inte vara brantare än 1:20. 
Rampen ska ha ledstång på båda sidor. 
Ledstången ska vara i kontrasterande färg och börja och sluta 30 cm före och efter rampen. 
Friytan framför en dörr bör vara 2x2 m. 
Avåkningsskyddet ska vara minst 5 cm. 
Bfs 2003:19 § 6 och § 16 
Bih sid 94-98 
Euh sid 45-47 
 
Angöring och parkering: 
 
Handikapp-parkering ska vara minst 4,5 m bred. 
Avståndet mellan p-plats och entré bör inte överstiga 5-10 m. 
Ingen kantsten eller plantering vid p-platsen. 
P-platsen ska vara markerad med handikappsymbolen i gatan. 
Bfs 2003:19 § 17 
Bih sid 321-325 
 
 
Markbeläggning: 
 
Gångytor ska vara släta hårdgjorda, asfalt hällar eller liknande. 
Kantstenen vid övergångsställen ska ha en 90-100 cm avfasad kant, -ramp-. 
Kantstenen ska ha en 4-6 cm kant vid övergångsställen eller passager. Dock ej vid rampen 
som ska ha 0-kant. 
Olika färger och material på golvet kan underlätta orienteringen. 
Enstaka trappsteg bör ersättas med ramp. 
Bfs 2003:19 § 6 och § 12 
Euh sid 133 



bih sid 305-308 
 
Ledstråk: 
 
Ledstråk kan vara gångar, väggar, räcken, kantsten, gräskant som man kan följa. 
Ledstråk kan också skapas med taktila, kännbara plattor. Sinusplattor t.ex. 
Ljud kan också uppfattas som ledstråk, fläktar, pollare t.ex. 
Bfs 2003:19 § 16 
bih sid 61-63 
 
Bänkar: 
 
Att sitta ska vara bekvämt för alla. En bänk ska vara 45-50 cm hög i sittytan och ha ryggstöd 
och armstöd, samt vara i kontrast till golv/mark. 
bih sida 173-175 
 
Färg och kontraster: 
 
Viktiga punkter såsom, dörrar, trappor, infodiskar och skyltar bör vara kontrastmarkerade. 
Stora glasade ytor bör ha en 20 cm bred kontrastmarkering på 140-160 cm höjd från golv eller 
mark. 
Alla trappor ska vara kontrastmarkerade på första och sista steget. 
Bfs 2003:19 § 7 
Bih sid 63-68 
Euh sid 65-70 
 
Dörrar och portar i publika lokaler: 
 
Dörrar bör ha ett fritt passagemått på 85 cm. 
Lås och handtag ska vara lätthanterliga. 
Trösklar vid ytterdörrar ska ha avrundade kanter och inte vara högre än 2 cm. 
Undvik tröskel i innermiljö. 
Alla dörrar som är tunga ska förses med automatisk dörröppnare. 
Reglage placeras med max 80 cm i underkant från golv/mark. 
Portkoder ska alltid ha kontrastmarkering och en punkt på 5:an. 
bfs 2003:19 § 6 
bih sid 102-116 
euh sid 55-62 
 
Trappor: 
 
Första och sista trappsteget ska ha kontrastmarkering såväl ute som inne. 
Om det finns vilplan ska det också ha kontrastmarkering. 
Ledstång ska alltid börja och sluta 30 cm från nivåskillnaden. 
Bfs 2003:19 § 7 och § 10, § 13 och § 16 
Bih sid 98-102 
Euh sid 81-87 
 
 
 
 



Hissar: 
 
Manöverpanelen ska ha reliefmärkta knappar. Måtten på hisskorgen ska vara 110 x 140 cm 
eller om fler än fyra våningar finns ska måtten vara 110 x 200 cm. Sjukbår ska få plats. 
Bfs 2003:19 § 11 
Bih sid 117-123 
Euh sid 119-123 
 
Handikapptoaletter: 
 
2,20 x 2,20 m är minimimåtten. 
Krok för att hänga kläder. 
Toaletten ska ha fri yta på båda sidor. 
Papper ska kunna nås bekvämt. 
Liten avlastningshylla. 
Handledare på insidan av dörren för att kunna stänga. 
Bfs 2003:19 § 11 
Bih sid 124-139 
Euh sid 123-131 
 
Växter: 
 
Undvik att sätta ut växter som kan vara till besvär för astmatiker och allergiker. 
 
Material: 
 
flera material i byggnader kan skapa problem för människor med Allergier. Några av 
materialen är: 
Nickel, olika Emissioner flyktiga kemiska ämnen, enskilt eller blandat, i följande material: trä 
och spånskivor, lim, mineralull, färg, klister, lacker, fogmassor, kitt, plaster och flytspackel 
med mera. 
Bih sid 348-349 
 
Akustik: 
 
Ljudnivån i en lokal bör ha så kort efterklangstid som möjligt. 
Oönskade ekoeffekter får inte förekomma. Materialval i offentlig lokal är viktigt för 
hörbarheten och ska justeras med hörhjälpmedel som byggs in. 
AV-hjälpmedel bör inte bullra mer än 35 db i tom lokal. 
Bih sid 21-23 
 
Lagstiftning 
 
Plan och Bygglagen från 2 maj 2011, bih sid 12-15 
 
Förordning SFS 2001:526, handlar om de statliga myndigheternas ansvar. 
bih sid 15-16 
 
 
 
 



Information om dessa regler finns i Boverkets handbok: Enklare utan hinder. 
Även svensk byggtjänst bok, Bygg ikapp har bra information om vad som gäller.  
I denna lista förekommer förkortningar såsom: 
Bih, Bygg Ikapp Handikapp upplaga 2008. ISBN 978-91-733-304-7 
Finns i ny upplaga från 2012. 
Euh, Enklare Utan Hinder 
Bfs, Boverkets föreskrifter som ger god information om, Enkelt Avhjälpta Hinder. 
 
Handisam 
 
Handisam är en statlig myndighet som har riksdagens uppdrag att verkställa den nationella 
Funktionshindersstrategin för de handikappolitiska målen, som är knutna till Boverkets 
Föreskrifter Alm 2 Allmänna platser 19 april 2011:5 samt Hin 2 Publika lokaler 19 april 
2011:13 som tillhör Plan och byggförordningen 2011:338. 
PBL2010:900 gäller från 2 maj 2011. 
 
        
Listan är skriven av Tillgänglighetssamordnare, Sören Norman 
 
Den är inte fullständig, men ger dig vägledning vad du hittar mer information. 
 
Gävle 14 03 18 
 


