
Gatukontorets arbete med 
undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder

Statusrapportering



Lagändring

� 2000: Riksdagen antog regeringens proposition
Från patient till medborgare

Målsättning: Enkelt avhjälpta hinder ska vara 
undanröjda före utgången av 2010

� 2001: Skärpta krav i PBL

Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser

� 2003: Boverkets föreskrifter trädde i kraft



Enkelt avhjälpta hinder

Hinder enligt 6–18 §§ i HIN3 ska avhjälpas, så snart det 
inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska 

konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för 
fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. 

Gäller befintlig miljö!



Åtgärdsplan för enkelt avhjälpta 
hinder 2012-2016

� Redovisar åtgärder, prioriteringar och 
kostnader

� Prioritering av område och gångstråk

� Prioritering av åtgärder

� Beslutsunderlag för kommande 
års budgetarbete

� Målsättning klara 2020

� Revideras under hösten 2015



12 § Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn 
markbeläggning, svårforcerade ränndalar och 
trottoarkanter ska avhjälpas. 



12 § Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn 
markbeläggning, svårforcerade ränndalar och 
trottoarkanter ska avhjälpas. 



Hur långt har vi då kommit?
Kantstenar och parkeringsplatser för rörelsehindrade



Hur långt har vi då kommit?

Beläggningar
� Pågår kontinuerligt tillsammans med förvalta-avdelningen

� Byte av smågatstengångbanor
� Byte av eftersatta gångbanor



13 § Hinder i form av bristande kontrastmarkering och 
varningsmarkering ska avhjälpas.



Hur långt har vi då kommit?
Busshållplatser
Ca 200 av drygt 800 hållplatser är upprustade

Övergångsställen
Ca 320 av knappt 400 signalreglerade övergångsställen är tillgängliga
Knappt 500 av drygt 900 obevakade övergångsställen är tillgängliga

Trappor – kontrastmarkering
Knappt 100 av drygt 300? trappor är kontrastmarkerade

Ledstråk
Stora kollektivtrafikknutpunkterna har ledstråk (ej G A torg)



16 § Hinder i form av brist på och bristande utformning 
av balansstöd ska avhjälpas. 



17 § Hinder i form av bristande utformning av 
parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd 
ska avhjälpas. 



18 § Hinder i form av brister i lekplatsers utformning 
eller utrustning ska avhjälpas. 

� Inventerat 50 st av 220st  lekplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv



Tack!

Matilda Brogård
matilda.brogard@malmo.se
040-341607


